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  Anslag 
 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-09-30 
Anslaget sätts upp: 2021-09-30             Anslaget tas ned: 2021-10-22 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           
 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort/Teams, 2021-09-30 kl. 09.00-16.18. 
Ajournering klockan 09.38-09.50, 12.10-13.00, 14.08-14.15, 14.45-14.55, 15.28-15.35. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Patrik Isestad (S) 
Mikael Persson (L) 
Deltar på distans: 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 14.30 § 319. 
Agneta Tjärnhammar tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 318, 320–323. 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN), klockan 13.00-14.00 samt från och med klockan 15.00. 
Johann Wolf (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning.  
 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§ 323 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, lokal: Landsort 2021-09-30 i anslutning till sammanträdet. 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

 
 
Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
justerare      sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

 

 

Övriga deltagare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Kenneth Åhs, revisor 
 
Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
David Nordling, Startpoint 
Johan Grip, Startpoint 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Sune Eriksson, interim samhällsbyggnadschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Marlen Terrell, förvaltningschef socialnämnden 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Annica Nero, facklig representant 
Anders Engström, revisor 
Sara Frykman, revisor 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Bernt Högberg, revisor 
Karolina Grip, kvalitetscontroller 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
Anna Fröström, controller 
Marita Öberg, redovisningschef 
Håkan Lythell, controller 
Christian Wigren, kanslichef 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Johansson, facklig representant 
Marie Ekenstierna, controller 
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§ 323/21       KS/2021/0439/000   

ESF ansökan gällande arbetsmiljöarbete 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

− att ge uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen att söka projektmedel från Europeiska 
socialfonden (ESF) för att stärka det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande 
arbetsmiljöarbetet i Nynäshamns och Järfälla kommun. 

− att delegera behörighet att företräda Nynäshamns kommun avseende projekt 
Hälsofrämjande arbetsliv till personalchefen i Nynäshamns kommun (f.n. Linn Marsten). 
Behörigheten avser alla mellanhavanden med Europeiska socialfonden, Järfälla kommun 
samt övriga samarbetsparter med anledning av projekt Hälsofrämjande arbetsliv. 
 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 

Föredragning 
Personalchef Linn Marsten föredrar ärendet. 

 

Ärendet 
Den 4 juni 2021 utlyste svenska ESF-rådet medel för projekt inom programområde 1 och mål 1.1 
med syfte att stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män i enlighet med 
arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsen behov och för ett hållbart arbetsliv. Svenska ESF-
rådet avsätter 39 miljoner kronor under 2021 till projekt som ska pågå mellan åren 2021–2023 i 
region Stockholm. Projektet medför ett medfinansieringskrav på 33% av den totala budgeten. 
Ansökan ska senast vara inlämnad den 4 oktober 2021. Svar om medel har beviljats sker under 
hösten. Trots den korta projekttiden omfattar även projekt som avses beviljas i denna utlysning tre 
faser. Den första fasen består av en analys och planeringsfas då projekten kan fördjupa sig i 
detaljplaneringen av kommande aktiviteter samt sammanställa en fördjupad projektplan för 
projektet i form av en sk. ”avstämningsrapport”. Därefter om ESF-rådet godkänner innehållet i 
avstämningsrapporten, följer genomförandefasen och sist avslutningsfasen. 
 
För en smidig administrativ hantering och funktionell beslutshantering inom ramen för projektet, så 
rekommenderas att Nynäshamns kommun utser en funktion på tjänstepersonnivå till behörig 
företrädare för Nynäshamns kommun. Behörigheten avser mellanhavanden med Europeiska 
socialfonden, Järfälla kommun samt övriga samarbetsparter Exempel på åtgärder/beslut som 
behörigheten kan komma att omfatta är ingående av avtal och överenskommelser, undertecknande 
avseende månadsvis rekvirering av medel och andra dylika beslut eller åtgärder inom ramen för 
projektet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

− att ge uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen att söka projektmedel från Europeiska 
socialfonden (ESF) för att stärka det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande 
arbetsmiljöarbetet i Nynäshamns och Järfälla kommun. 

− att delegera behörighet att företräda Nynäshamns kommun avseende projekt 
Hälsofrämjande arbetsliv till personalchefen i Nynäshamns kommun (f.n. Linn Marsten). 
Behörigheten avser alla mellanhavanden med Europeiska socialfonden, Järfälla kommun 
samt övriga samarbetsparter med anledning av projekt Hälsofrämjande arbetsliv. 

 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Personalchef 
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