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§ 64/17

Redovisning av planen för långsiktig lokalplanering, muntlig
information
Ärendet utgår.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 65/17

Information om planering för nytt äldreboende i Nynäshamn
T f miljö- och samhällsbyggnadschef Alf Olsson informerar om ärendet.
________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 66/17

2016/0054/059

Logotyp och grafisk profil för Nynäshamns kommun
Kommunikationschef Erika Vikström informerar om ärendet.
Förslag till beslut kommer att sändas ut till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
_______

Kopia: Akten
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§ 67/17

Dnr KS/2017/0106/250-3

Yttrande över transportutredningen, för information till
arbetsutskottet
Planeringschef Anna Eklund informerar om yttrandet som tillställts arbetsutskottet för
kännedom.
Arbetsutskottet tackar för informationen.
_____
Kopia: Akten
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§ 68/17

Dnr KS/2017/0167/049-2

Erbjudande om förvärv av aktier och delägarskap i
Inera AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
Ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner
och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både
invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring
gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet)
och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under
många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring
som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare
anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och
beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma
villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen
finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från
landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom
det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till
exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB,
utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med
SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
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Förslag till beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal
_______

Kopia: Akten
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§ 69/17

Dnr KS/2016/0063/449-5

Nynäshamns folkhälsosatsning – utvärdering och ett
framtidsperspektiv på folkhälsoarbetet i kommunen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att

‐

tacka för rapporten,

‐

ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur
kommunens folkhälsoarbete ska organiseras i fortsättningen.

Bakgrund
Nynäshamns kommun initierade 2006 en satsning för att förbättra folkhälsan i kommunen.
Motivet till folkhälsosatsningen var den ohälsa som Nynäshamnsborna uppvisade enligt olika
rapporter. Genom att anvisa särskilda projektmedel ville man bromsa en negativ hälsoutveckling
och även stimulera till utveckling av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i den
kommunala organisationen.

Under en tioårsperiod har ungefär 40 utvecklingsprojekt genomförts och ca åtta miljoner kronor
har avsatts årligen. För att styra folkhälsosatsningen beslutades om sex folkhälsomål och nio
prioriterade områden som projekten skulle bidra till att uppnå.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2016, § 64 att genomföra en utvärdering i syfte att få
en samlad bild av den tioåriga satsningen. Utvärderingen skulle ge ett underlag för att utveckla
det framtida folkhälsoarbetet i Nynäshamn.
Följande frågeställningar formulerades för uppdraget:
Tillbakablickande:
1. Hur har projektsatsningarna bidragit till att utveckla det sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbetet inom den kommunala organisationen? Vilka är resultaten?
2. Har projektsatsningarna genererat till synergieffekter eller andra oväntade resultat?
3. Är särskilt tilldelade medel rätt sätt att utveckla det sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbetet i organisationen?
4. Är projektorganisation rätt sätt att utveckla det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet i Nynäshamn? Hur har projektformen fungerat?

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 10

Sammanträdesdatum 2017-05-11

§ 69/17
Framåtriktade:
1. Vilka förhoppningar och farhågor finns inför för framtiden när det gäller folkhälsoarbetet
i kommunen?
2. På vilket sätt kan kommunens verksamheter arbeta för att uppnå det kommunala målet
”Kommunens invånare har en bra hälsa”?
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

‐

godkänna rapporten.

‐

ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur
kommunens folkhälsoarbete ska organiseras i fortsättningen.

Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tacka för rapporten och ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur kommunens
folkhälsoarbete ska organiseras i fortsättningen.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till
_______
Kopia: Akten
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§ 70/17

Dnr KS/2016/0247/267B-5

Ansökan om strandskyddsdispens - Gång- och
cykelväg Doppingen, Vikgatan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Dispens från strandskyddet meddelas med stöd av 7 kap. 18 c § miljöbalken.
Ärendet
Ansökan avser dispens för del av gång- och cykelväg som redan anlagts längs Nickstavikens
strand, mellan Änggatan och Vikgatan i Nynäshamns stad.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan S 107, antagen 1960-07-28, omfattande ett strandskydd som
gäller 100 meter i vatten. Vidare gäller detaljplan S 186, antagen 1977-07-11, med särskilt
reglerat strandskydd som gäller 100 meter i vatten och på land, inom det område som markerats
med svart heldragen linje på plankartan.
Historik
När stadsplanen för stora delar av området som berör GC-vägen ändrades 1960, lyftes frågan om
tillgängligheten till stranden mellan Änggatan och Vikgatan.
I beskrivningen till S 107 står att läsa:
– Rekreationsområdena på land bör helt naturligt förläggas i anslutning till vattenområdena och
stränderna därför i största möjliga utsträckning göras tillgängliga för allmänheten.
– För att göra området mer tillgängligt vore det önskvärt med en gångväg längs stranden med
anslutning till Änggatans västra del i norr och till den utanför liggande Vikgatan i söder.
Möjligheten till gångväg hindrades dock av privata strandfastigheter bl.a. inom kvarteret
Doppingen, så frågan fick anstå.
1977 ändrades stadsplan för området där GC-vägen nu mynnar ut i Vikgatans vändplan. På
plankartan finns den föreslagna gångväg längs stranden som redovisas i beskrivningen till
ändringen av stadsplanen.
I april 2007 fick kommunen möjlighet att köpa strandtomten inom kv. Doppingen. En
markanvisningstävling föregick planarbetet med syftet att koppla ihop Ängsgatan och Vikgatan
med en allmäntillgänglig strandpromenad för gång och cykeltrafik. GC-vägen utfördes av
exploatören inom planområdet och den resterande delen utfördes under 2014 av Nynäshamns
kommun.
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GC-vägen, 2 meter bred och ca 290 meter lång, anlades i anslutning till befintlig gångstig längs
stranden och kantades med belysningsstolpar för ökad tillgänglighet samt med strategiskt
utplacerade parkbänkar.
GC-vägen ligger till största delen inom parkmark i Dp S 107, men avslutas inom parkmark i Dp
S 186 varför ca 60 meter av vägen berörs av strandskyddet.
GC-vägen anlades inte som visats på jungfrulig mark. Längs stranden från fastigheten
Doppingen fram till Vikgatan fanns redan en ca 1,5 meter bred gångstig från slutet av 70-talet.
Anläggandet av strandvägen har som framkommit varit ett önskvärt mål ända sedan 60-talet och
som sedan funnits med i kommunens fördjupade översiktsplanering för Nynäshamns tätort.
Förslag till beslut
Dispens från strandskyddet meddelas med stöd av 7 kap. 18 c § miljöbalken.
______

Kopia: Akten
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§ 71/17

Dnr KS/2016/0227/251-11

Godkännande av överlåtelse av förnyat
exploateringsavtal kv Skonaren
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna överlåtelse av exploateringsavtal för
uppförande av ny bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
Sammanfattning
Kommunen har sedan tidigare ett exploateringsavtal med Odyssen Skonaren Mark AB. Nu vill
exploatören överlåta alla aktier i bolaget till OBOS Mark AB och därmed överlåta
exploateringsavtalet.
Förvaltningen har utrett OBOS Marks AB:s förutsättningar att genomföra projektet och kan i
nuläget inte se några risker med en överlåtelse av avtalet, utan ser det som en möjlighet att
påbörja genomförandet av byggnationen i kvarteret Skonaren under 2017.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-19 att godkänna Förnyat exploateringsavtal Kv
Skonaren, undertecknat 2016-09-19 samt 2016-09-07 mellan Nynäshamns kommun och
Odyssen Skonaren Mark AB.
Odyssen Skonaren Mark AB(Odyssen) ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB som i
sin tur ägs till hälften av HSB Bostad AB och till hälften av IKANO Bostad AB.
Odyssen, som äger samtliga aktier i Bolaget, har i februari 2017 ingått avtal om överlåtelse av
dessa aktier till OBOS Mark AB(OBOS).
Överlåtelsen är villkorad av att Kommunen godkänner OBOS som ny ägare i enlighet med
paragraf 15 i Exploateringsavtalet. För att sådant godkännande erfordras att OBOS tillser att ny
godtagbar säkerhet ställs i enlighet med paragraf 14 i Exploateringsavtalet.
Kommunen har mottagit en borgensförbindelse där OBOS Sverige AB går i borgen för Odyssen
Skonaren Mark AB/OBOS Mark AB:s åtaganden. Denna förbindelse ersätter tidigare förbindelse
tecknad av Villamarken Exploatering AB.
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OBOS har för Kommunen uppvisat en trovärdig tidsplan samt företagspresentation. OBOS Mark
AB och moderbolagsborgenären OBOS Sverige AB har en låg riskprognos enligt
kreditupplysning vilket innebär att sannolikheten för att företaget kommer på obestånd inom 12
månader är extremt låg.
Förvaltningens bedömning
Bifogad tidplan påvisar en vilja att genomföra färdigställande av byggnationen i kvarteret
Skonaren snarast, vilket bedöms positivt för kommunens bostadsförsörjning.
Förvaltningen har utrett OBOS Marks AB:s förutsättningar att genomföra projektet och kan i
nuläget inte se några risker med en överlåtelse av avtalet, utan ser det som en möjlighet att
påbörja genomförandet av byggnationen i kvarteret Skonaren under 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna överlåtelse av exploateringsavtal för
uppförande av ny bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
_____
Kopia: Akten
Exp: Mex
Villamarken Exploatering i Stockholm AB
OBOs Mark AB
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§ 72/17

Dnr KS/2017/0107/536-6

Yttrande över tillägg till remiss inför trafikförändringar
i SL-trafiken 2017/2018 (T 18)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendet
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2017. I tillägg till
redan besvarad remiss, KS § 97, 20170419, har förvaltningen skickat ytterligare två förslag till
förändringar som berör Nynäshamns kommun.

De föreslagna förändringarna berör linje 840 (Handenterminalen- Nacka Strand) som beräknas få
utökad trafik, samt linje 858 (Sandhamn- Nynäshamns stn- Ösmo- Spångbro- Sunnerby malmGrödby) som föreslås få en indragen tur kl 06.25 från Trollsta till Ösmo på vardagar. Skälet för
indragningen är enligt Nobina att den pendeltågsavgång från Ösmo som turen avser matcha inte
längre ska finnas, men det finns ännu ingen uppgift om hur den indragna pendeltågsavgången
ska ersättas av Trafikförvaltningen.
Synpunkter på förslaget
Utöver de redan framförda synpunkterna, se bilaga, anser Nynäshamns kommun att det är
oacceptabelt att minska utbudet av kollektivtrafik på landsbygden. Den utökning som föreslås av
linje 840 berör i en liten utsträckning kommunens invånare som har Nacka som målpunkt,
medan försämrade möjligheter att arbetspendla från landsbygden i kommunen genererar
bilberoende och riskerar att minska kommunens attraktivitet. Nynäshamns kommun förutsätter
att den indragna turen återinförs då det är klart hur pendeltågen ska trafikera Nynäsbanan från
2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

_______
Kopia: Akten
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§ 73/17

Dnr KS/2017/0134/609-3

Remittering av promemorian Möjlighet att använda en
särskild kvot vid placering i kommunala skolor,
U2017/01031/S
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Bakgrund
Den 7 mars 2017 fick Nynäshamns kommun promemorian ”Möjlighet att använda en särskild
kvot vid placering i kommunala skolor” på remiss. Svaret ska vara Utbildningsdepartementet
tillhanda senast den 1 juni 2017.
Utbildningsdepartementet föreslår att det ska införas en möjlighet för kommuner att göra
undantag från närhetsprincipen vid placering av elever i vissa kommunala skolor för att ge större
utrymme att fördela platser enligt de grunder kommunen beslutar och enligt vårdnadshavares
önskemål. Möjligheten till undantag från närhetsprincipen ska vara begränsad till en viss andel
platser, en särskild kvot, som ska uppgå till högst 5 procent av det högsta antal elever som
kommunen beslutar ska tas emot vid skolenheten. Bestämmelserna om denna möjlighet ska
finnas i en särskild lag med begränsad giltighetstid. Lagen föreslås träda ikraft den 1 februari
2018 och gälla till och med 2021. Den lag som föreslås införas kommer att vara frivillig att
tillämpa för en kommun. Förslaget bedöms därför inte få några konsekvenser för kommunernas
ekonomi eller självbestämmande.
Ärendet
Nynäshamns kommun fullgör genom Barn- och utbildningsnämnden kommunens uppgifter inom
det offentliga skolväsendet för barn, unga och vuxna. Nämnden ska i egenskap av huvudman
besluta om hur skolan ska organiseras och administreras samt hur resurserna ska fördelas och
disponeras. Nämnden har den 20 april 2017 beslutat att anta Barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt eget. Barn- och utbildningsförvaltningen har i yttrande den 30 mars 2017
framfört att ambitionen med förslaget är god och att det är av vikt att hitta lösningar som innebär
en jämnare fördelning av elever vid kommunens skolor framförallt avseende vårdnadshavarnas
utbildningsbakgrund. För Nynäshamns del skulle frångående av närhetsprincipen för att
tillgodose behovet av likvärdig utbildning kunna innebära ökade kostnader för skolskjuts. En
tillämpning av lagens möjlighet till frångående av närhetsprincipen skulle därför behöva föregås
av en utredning av konsekvenserna. Under 2016 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut
om ett nytt resursfördelningssystem för skolan, som ska börja tillämpas under 2017. Systemet
väntas ha bredare och mer genomgripande kompensatoriska effekter än möjligheten att använda
en särskild kvot för frångående av närhetsprincipen. På så sätt kan för effektivt resursutnyttjande
och likvärdig utbildning tillgodoses med andra medel än den föreslagna kvoten.
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Sammanfattningsvis anförs att för Nynäshamns och andra landsbygdskommuners del skulle
ökade kostnader för skolskjuts komma att påverka resursfördelningen vid ett frångående av
närhetsprincipen. De kompensatoriska effekter som användandet av en särskild kvot skulle
medföra för bostadssegregationen bedöms för Nynäshamns kommuns del vara begränsade.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Barn- och utbildningsförvaltningen har preliminärt anfört att de kompensatoriska effekterna av
en kvot för frångående av närhetsprincipen vid placering i kommunala skolor bedöms vara
begränsade för Nynäshamns kommuns del. Lagförslaget syftar till att ge kommunerna större
möjlighet att fördela elever på ett sätt som tar hänsyn till lokala förhållanden för att främja ett
bättre resursutnyttjande. Då tillämpningen av den föreslagna kvoten föreslås vara frivillig
påverkas inte kommunens möjlighet att ta hänsyn till lokala förhållanden negativt av
lagförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
_____
Kopia: Akten
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§ 74/17

Dnr KS/2017/0157/049-4

Ansökan om driftsbidrag för allmänna samlingslokaler
2017
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2014 att säga upp avtalen med föreningen Folkets
Hus Nynäshamn och Ösmo och föreningen Sorunda Bygdegård avseende bidrag för
samlingslokaler.
Anledningen till att avtalen sades upp var att kommunstyrelseförvaltningen genomför en översyn
av kommunens hantering av föreningsbidrag. Syftet med utredningen är bland annat att få en
enhetlighet kring kommunens regler och riktlinjer rörande hanteringen av bidrag till föreningar.
Beslut beträffande den genomförda översynen och förslag till nytt reglemente beräknas kunna
fattas under våren 2017 med ikraftträdande från 2018.
Av ansökan om bidrag till samlingslokaler från Sorunda bygdegårdsförening framgår även att
styrelsen och årsmötet har beslutat att bygdegården ska målas om. Föreningen har inte de medel
som behövs för att kunna köpa tjänsten och önskar om möjligt bidrag från kommunen för detta.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
För att föreningen Sorunda Bygdegård ska kunna bedriva sin verksamhet även under år 2017
föreslås kommunstyrelsen besluta att föreningen ska erbjudas möjlighet att ingå ett 1-årigt avtal
med kommunen med samma villkor som gällt i de tidigare avtalen mellan kommunen och
föreningen. Avtalet föreslås gälla från den 1 januari 2017 till den 31 december 2017 utan
möjlighet till förlängning. Avtalsvillkoren finns i bilaga Avtal om samlingslokaler, Sorunda.
Beträffande frågan om möjligheten till bidrag för föreningens ommålning av bygdegården är det
kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att kommunstyrelsen inte har någon bidragsform som
kan täcka en sådan kostnad. Med anledning av detta förelås att inget sådant bidrag betalas.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Sorunda Bygdegårdsförening ska erbjudas möjlighet till att teckna ett 1 årigt avtal med
kommunen gällande bidrag för samlingslokaler,
2. kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet,
3. inte utge bidrag för att möjliggöra för föreningen att anlita en målerifirma.
_______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 20

Sammanträdesdatum 2017-05-11

§ 75/17

Dnr KS/2017/0188/108-2

Skadeståndsmål om yrkanden i sakfråga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte utge ersättning om 31 kronor.
Ärendet
Av brev ställt till kommunjuristen, daterat den 28 januari 2017, framgår bland annat följande:
"Några informationsrader om yrkanden i sakfråga - Nynäshamn efter Palmemordet - kommer att
utformas i min framställning till JK.
Yrkande: 1 kr/utredningsår = 31 kronor."
Motiveringen till yrkandet är enligt skrivelsen att JS saknat människovärde hos den svenska
rättsstaten, det statsbärande partiet (s) och rättsvårdande myndighet Rikspolisstyrelsen.
I brev ställt till kommundirektören den 22 mars 2017 framgår bland annat att:
"Till kommunjurist Annika Fri har jag framställt om skadestånd i människovärde om 31 kr."
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Såsom kommunstyrelseförvaltningen uppfattar de aktuella skrivelserna är bakgrunden till det
inkomna ersättningsanspråket att JS upplever sig sakna människovärde hos Sverige som rättsstat,
hos det socialdemokratiska partiet och en av de rättsvårdande myndigheterna.
Kommunstyrelseförvaltningen kan inte se att det faller inom den kommunala kompetensen att
ersätta JS på den grund JS anför.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utge ersättning om 31 kronor.
______

Kopia: Akten
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§ 76/17

Dnr KS/2007/0023/106-37

Personuppgiftsombud
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. entlediga Annika Fri från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
2. välja Yvonne Persson, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Ärendet
All behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad omfattas enligt 36 §
personuppgiftslagen (1998:204) av anmälningsskyldighet. Innan en sådan behandling ska en
skriftlig anmälan göras till Datainspektionen. Om den personuppgiftsansvarige har anmält till
Datainspektionen att man utsett ett personuppgiftsombud behöver en anmälan enligt 36 § inte
göras.
Det nuvarande personuppgiftsombudet avslutar sin anställning vid kommunen varför ett behov
av att utse någon annan som personuppgiftsombud uppstått.
Uppgiften som personuppgiftsombud omfattar kommunstyrelsen, valnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Ett entledigande måste beslutas av respektive nämnd likväl som beslut om att nytt
personuppgiftsombud utses fattas av densamma.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Mot bakgrund av att nuvarande personuppgiftsombud avslutar sin anställning vid kommunen
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att istället utse Yvonne Persson som nytt
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. entlediga Annika Fri från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
2. välja Yvonne Persson, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
_____
Kopia: Akten
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§ 77/17

Dnr KS/2016/0317/060-2

Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation

Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendet
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet mest är en mötesplats för
erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med hänvisning de regionala samverkansaktörerna
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Landstinget.
Mälardalsrådet bildades 1992 då politiker från olika delar av Stockholms-Mälarregionen såg ett
behov av större samverkan för att möta den tilltagande urbaniseringen och befolkningstillväxten
i regionen. Rådet är en frivillig samverkansorganisation för kommuner och landsting i
Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län. Rådet består av
medlemmar från 57 kommuner och 5 landsting. Mälardalsrådets övergripande syfte och ambition
är att vara en politisk mötesplats och plattform för storregionala frågeställningar internt i
regionen såväl som internationellt. Rådet ska även företräda regionen i olika sammanhang.
Arbetet bedrivs i nätverk mellan rådets medlemmar koncentrerat till tre områden:
– infrastruktur och kommunikationer
– kunskaps- och kompetensförsörjning
– internationella jämförelser och lärande.
Nynäshamns kommun blev medlem i Mälardalsrådet 1 juni 1993. Den 11 november 1998
beslutade kommunstyrelsen att begära utträde ur rådet från och med den 1 januari 2000.
Bakrunden till det var en skrivelse från Dick Larsson (C) föreslog kommunstyrelsen ett utträde
då denne ansåg att viktiga frågor för Nynäshamns kommun mötts med svagt intresse från
Mälardalsrådet. Nynäshamns kommun blev åter medlem i rådet år 2005. Syftet med
Nynäshamns kommuns medlemskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar arbeta
för att kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa områden.
Mälardalsrådet har medfört gemensamma lösningar inom trafik- och infrastrukturområdet i
regionen. Enligt en ny rapport från Mälardalsrådet väljer allt fler att arbetspendla tvärs över hela
Stockholm-Mälarregionen, vilket visar på behovet av samverkan för att öka tillgängligheten till
och genom regionen. Nyligen lämnade Mälardalsrådet in en storregional systemanalys ”En bättre
sits” till Trafikverket. I den har medlemmarna i Mälardalsrådet enats om de prioriterade
infrastukturbehoven, vilka ska lyftas fram.
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Nynäshamns kommuns medlemsavgift består dels av en grundavgift på 50 000 kronor, dels av en
rörlig avgift på 0,85 kronor baserad på antalet kommuninvånare. Av Mälardalsrådets stadgar
framgår att ett utträde ska ske vid utgången av ett kalenderår och att anmälan om utträde ska
göras till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Den direkta nyttan av ett medlemskap i Mälardalsrådet består i att valda representanter har
möjlighet att delta på kostnadsfria seminarier, nätverksträffar och få utbyte med och skapa
relationer med övriga aktörer i regionen.
Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 september 2004 att det är av vikt
att kommunen är medlem i rådet för att markera tillhörighet till huvudstadsregionen, samt att
medlemskapet ger att söka stöd i utvecklingsfrågor som gynnar Stockholmsområdet och därmed
Nynäshamns kommun. De allra flesta av länets kommuner är medlemmar i rådet. Exempel på,
för Nynäshamns kommun viktiga frågor som drivits i Mälardalsrådet, är bland andra dubbelspår
på Nynäsbanan, Norviks hamn och Citybanan.
Mälardalsrådet är främst ett politiskt samarbetsnätverk och deltagandet för tjänstemän är idag för
Nynäshamns kommuns del är i det närmaste obefintligt. Enligt svar på interpellation om
Mälardalsrådet, den 19 oktober 2016, § 144, ses Mälardalsrådet inte preliminärt som den
viktigaste arenan att verka inom. Nynäshamns kommun deltar förutom i Mälardalsrådet i flera
andra regionala och centrala sammanhang: Stockholms läns landsting, Kommunförbundet
Stockholms län, Stockholm Business Alliance (SBA), EU:s regionkommitté, samt Södertörns
samarbetskommitté.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap
liksom de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt
politiskt nätverk. Därmed föreslås att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i
Mälardalsrådet och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut eller bifall till motionen och
finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget till beslut.
______

Kopia: Akten
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§ 78/17

Dnr KS/2016/0006/061-84

Svar på medborgarförslag - Bygg en
inomhusskatepark
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
Bakgrund
Den 3 juni 2016 inkom ett medborgarförslag om att byggnaden som tidigare inhyste ICA
Kvantum ska byggas om till en inomhusskatepark. Förslagsställarna menar att det skulle vara
perfekt för skateboardåkning på vintern.
Ärendet
Byggnaden är idag privatägd. För att kunna bygga om byggnaden till skatepark skulle
kommunen först behöva köpa in fastigheten för ombyggnad och anpassa stadsplanen. Idag finns
en skatepark utomhus på Estö. Intentionen är att utveckla den och området runtomkring.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Det finns inte någon tillgänglig statistik på i vilken utsträckning skateparken på Estö används av
de aktiva. Enligt uppgift från barn- och utbildningsförvaltningen har det dock inte inom ramen
för fritidsverksamheten kommit några signaler på att parkens kapacitet skulle vara otillräcklig i
förhållande till antalet användare. Kostnaden för och lämpligheten av förslagsställarnas förslag
har inte utretts närmare, men det kan i vart fall antas att det skulle röra sig om en inte obetydlig
ekonomisk satsning. Ytterligare satsningar på skateboard utöver skateparken på Estö kan i
dagsläget inte prioriteras framför annan fritidsverksamhet inom kommunen. Förvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige redan på den grunden ska avslå medborgarförslaget utan vidare
utredning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
______
Kopia: Akten
Exp: Handläggaren ksf
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§ 79/17

Dnr KS/2016/0222/006-21

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsens
temadag i september 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträde den 27 september ändras till den
25 september kl 08.30.
Ärendet
Då flera ledamöter deltar i studieresa den 27 september behöver sammanträdestiden för
kommunstyrelsens temadag ändras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår måndagen den
25 september som ny sammanträdestid för kommunstyrelsens temadag. Temat för sammanträdet
är delårsbokslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträde den 27 september ändras till den
25 september kl 08.30.
_____
Kopia: Akten
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§ 80/17

Dnr KS/2015/0246/026-8

Statusrapport folkhälsoprojektet Jaget, laget och
uppdraget
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för rapporteringen av statusrapport folkhälsoprojektet Jaget, laget och
uppdraget nr 1.
Bakgrund
I januari 2016 startade folkhälsoprojektet ”Jaget, laget och uppdraget – en strategi för ett friskt
arbetsliv”. Bakgrunden till projektet är kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att genomföra åtgärder som vänder utvecklingen av de stigande sjuktalen och den
ökade psykiska ohälsan bland medarbetarna i Nynäshamns kommun.
Projektet syfte är att utveckla och pröva metoden ”Uppdragsdialogen”. Metoden ska stödja
chefer och medarbetare att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Uppdragsdialogen fokuserar på
främjande arbetsmiljöarbete i linje med arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social
arbetsmiljö AFS 2015:4” samt svarar upp mot kunskapskraven kring ohälsosam arbetsbelastning.
Under 2016 upphandlades extern konsult för att utveckla och pröva Uppdragsdialogen. Chefer
och politiker intervjuades för att lokalt kunna anpassa metoden och externa utvärderare anlitades
för att kommunen ska kunna få en opartisk bedömning av metodens resultat. Deltagande grupper
i projektet har slumpmässigt valts från medarbetarundersökningen år 2015 med hjälp av nöjd
medarbetarindex (NMI) och i dialog med berörda chefer. Dessutom har en planering för
kartläggning av kommunens sjukfrånvaro och den arbetsrelaterade ohälsan genomförts.
Planeringsfasen övergick därefter i genomförandefasen.
Genomförandet fram till mars 2017 har omfattat:
 En kickoff för att tydliggöra vad satsningen innebär för deltagarna.
 Två gemensamma utbildningstillfällen för chefer, ledningsgrupper och politiker.
 Uppdragsdialoger i ledningsgrupper med temat ”hur styr och leder vi för hälsa och kvalité”.
 Uppdragsdialoger i medarbetargrupper (cirka 100 medarbetare/chefer inom hemtjänsten
samt cirka 60 medarbetare/chefer från Viaskolan).
 Chefscoachning för utvalda chefer.
 Två informationsträffar vardera för socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
 Politiska ledningsgruppen har deltagit som referensgrupp vid två tillfällen.
 Kommunledningsgruppen har deltagit som referensgrupp.
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Flera deltagare har lyft att de tycker att arbete med Uppdragsdialogerna har blivit bra och att
metoden bidrar till fördjupade diskussionerna kring arbetsmiljöfrågor. Även ledningsgrupper
uppfattar Uppdragsdialogerna som bra.
Utbildningsmaterial arbetas fram av extern konsult. Utbildningsmaterialet kommer att ”ägas” av
kommunen.
Under 2017 fortsätter uppdragsdialogen att prövas inom pilotgrupperna. Uppdragsdialoger
mynnar ut i handlingsplaner. Uppföljning och fördjupning av Uppdragsdialoger kommer även att
erbjudas utifrån de behov som framkommer i grupperna. Utbildningsmaterialet ska färdigställas.
Interna processtödjare ska utbildas i projektets metodik för att kunna stödja chefer och
medarbetare i deras processer efter projektslut. Den kartläggning som SKL Uppdrag Psykisk
Hälsa och Health Navigator genomför av sjukfrånvaron och den arbetsrelaterade ohälsa kommer
att vara avslutad och rapporteras till kommunstyrelsen under 2017.
Under 2018 kommer den externa utvärderingen att vara klar. Resultaten kommer att ligga till
grund för den fortsatta implementeringen av metoden. Nästa statusrapport presenteras under
hösten 2017. Slutrapport av projektet sker under hösten 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna statusrapport folkhälsoprojektet Jaget, laget och
uppdraget nr 1.
Föredragning

PA-Konsult Linda Öhman föredrar ärendet.
______

Kopia: Akten
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§ 81/17

Dnr KS/2016/0332/026-19

Kompetensmiljonen - Ansökan för kompetenshöjande
åtgärder i syfte att utveckla kommunens
verksamheter, 31 januari 2017 - Kompletterande
ansökan
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av beslutsunderlaget när det
gäller ansökningstid och beloppsgränser för ansökningar.
Ärendet
Inför årets första ansökansperiod (2017-01-31) till kompetensmiljonen har nedanstående ansökan
inte behandlats.
Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
- MI Aktivitetshus Lövet och AUC - 60 000 kr.
Särskilda yttranden per ärende
MI Aktivitetshus Lövet och AUC
Fortsatt utveckling av organisationen genom samverkan mellan två arbetsplatser för
implementering av MI. Syftet är att kontinuerligt utveckla bemötandet av klienter med fokus
på förändringsprocessen mot arbete/sysselsättning. MI-metoden effektiviserar och underlättar
kartläggningen gällande var klienterna befinner sig i förhållande till
sysselsättning/arbete/egen försörjning: bedöma och utveckla beredskap/motivation.
Förvaltningschefens yttrande
Verksamhetens utvecklingsarbete fortsätter och verksamhetens uppdrag är att få så många som
möjligt att finna vägen till egen försörjning. Det vill säga, det viktigaste är att finna personens
egna motivation, för att denne ska kunna göra den förändring som krävs, för denna
utvecklingsresa.
En förutsättning för att nå resultat i detta är att arbetssättet hos personalen behöver vila på
samma kunskapsgrunder, för att personer ska få ett så adekvat stöd som möjligt. Det innebär
också att stärka samsynen i klientarbetet samt fortsatt utveckling av organisationen genom
samverkan mellan arbetsplatser. Utbildningen syftar till att få professionell hjälp att med detta
utifrån en erkänd arbetsmetod. MI-metoden effektiviserar och underlättar kartläggningen
gällande var klienterna befinner sig i förhållande till sysselsättning/arbete/egen försörjning:
bedöma och utveckla beredskap/motivation.
Bifall av ansökan föreslås med 60 000 kr
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Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2008 årligen avsatt en miljon kronor för
verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av kommunstyrelsen men ska
användas i hela kommunorganisationen. Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt
”KS får i uppdrag att genomföra kompetensutvecklande åtgärder i syfte att stärka chefer och deras
arbetsenheter i arbetet med att utveckla sina verksamheter. För ändamålet avsätts 1,0 Mkr”.
Allmänna utgångspunkter
Avsikten är att pengarna ska stödja kompetensutveckling som är direkt kopplad till verksamheten.
Utvecklingsarbetet ska gynna kommuninvånarna/brukarna och samtidigt bidra till att kommunen
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Förslagen till och behovet av kompetensutvecklingsinsatser ska definieras och formuleras
gemensamt, i dialog mellan chefer och anställda ute verksamheterna. Genom att
kompetensutvecklingsinsatserna formuleras i dialog mellan chefer och medarbetare skapas
delaktighet som bidrar till ökad arbetstillfredsställelse och trivsel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
- MI Aktivitetshus Lövet och AUC med 60 000 kr.
______
Exp: Handläggaren Arbetsgivaravd
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Kommundirektör Tommy Fabricius redovisade det aktuella läget inom arbetsgivarområdet.
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