PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-11

Plats och tid

Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund/Teams, 2021-03-11 kl. 17.00-17.33.

Beslutande
Deltar på distans:

Harry Bouveng (M), ordförande
Mikael Persson (L)
Patrik Isestad (S)

Övriga deltagare

Christian Wigren, kanslichef
Matilda Ekh, sekreterare

Deltar på distans:

Carolina Pettersson, kommundirektör
Yvonne Persson, kommunjurist
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef

Paragrafer
§§ 68–72

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-03-15 klockan 13.30

Underskrifter

Mikael Persson (L)
Justerare

Harry Bouveng (M)
Ordförande

Matilda Ekh
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-03-11
Anslaget sätts upp:
Anslaget tas ned:
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 68/21
§ 69/21

Fastställande av dagordning
Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisationen för
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

§ 70/21

Svar i kompletterande samråd för kraftledning Kolbotten-Nynäshamn

§ 71/21

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen

§ 72/21

Övriga frågor

Justerarsignaturer
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§ 68/21

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:
Under § 72 Övriga frågor:
1. Information om corona och vaccinering
2. Information om branden i Kagghamra
3. Information om ras vid Nynäshamns pendeltågsstation

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 69/21
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KS/2020/0380/008

Antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisationen för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
3. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet, samt
4. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
5. Reglementena träder i kraft den 1 juli 2021.

Ärendet

I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande
kommunfullmäktige även att inrätta en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd.
En djupare beskrivning kring näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag presenteras i
kommunstyrelseförvaltningen, Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och
arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar, organisation. Av utredningsrapporten framgår ett
möjligt ansvarsområde för en ny nämnd enligt fullmäktiges uppdrag samt en beskrivning kring de
verksamheter som berörs. Utredningsrapporten redogör även för några andra kommuner som har
organiserat nämnder med en liknande inriktning.
Kommunstyrelseförvaltningen har även tagit fram en rapport - Inrättande av en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget, förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar, som
beskriver kommunstyrelseförvaltningens slutgiltiga förslag till hur nämnden ska sammansättas, hur
arbetet ska ledas, organiseras och budgeteras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det inrättas en ny förvaltning tillhörande näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden. Nämndens förvaltning föreslås att bestå av en förvaltningschef samt en
avdelning för gymnasium och vuxenutbildning, en näringslivsavdelning samt en avdelning för
arbetsmarknad och försörjning.
Nämndsekretariatets funktioner för den nya nämnden ska hanteras av
kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
nämndsekretariat kommer med andra ord att organiseras utanför näringslivs- och
arbetsmarknadsförvaltningen och istället hanteras centralt.
Utgångspunkten för organisationsförändringens genomförande är att finansieringen i första hand
sker inom befintliga ramar för de berörda nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att
vissa kostnader behöver finansieras med tillkommande resurser, såsom rekrytering av ny
förvaltningschef och ny avdelningschef för arbetsmarknad och försörjning. Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden föreslås därför att tillföras ytterligare 3 miljoner kronor som fördelas från
fullmäktiges ofördelade medel. Dessa medel kommer att användas för att säkerställa att en ny
näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd och dess organisation kan inrättas.

Justerarsignaturer
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
3. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet, samt
4. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
5. Reglementena träder i kraft den 1 juli 2021.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget
ställningstagande.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar,
organisation (inklusive förslag till delegationsordning)
Rapport, Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget,
förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar
Mål- och budget för Nynäshamns kommun 2021–2024
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2021 § 54 - Yttrande över remiss - förslag
till nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut från socialnämnden den 3 mars 2021 § 30 Remissyttrande – Nytt reglemente för näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden – med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 24 februari 2021 § 23 - Yttrande över remiss
gällande nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sida 6(9)

KS/2019/0427/373

Svar i kompletterande samråd för kraftledning KolbottenNynäshamn
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar bilaga A som kommunens svar i samrådet.

Ärendet

Vattenfall eldistribution arbetar med att höja spänningen i regionnätet för att öka kapaciteten och
driftsäkerheten i elförsörjningen. För att kunna genomföra spänningshöjningarna behöver Vattenfall
nätkoncessioner från energimarknadsinspektionen. Ledningen mellan Kolbotten och Nynäshamn har
tidigare varit föremål för flera samråd och kompletterande samråd.
Vid det senaste kompletterande samrådet svarade kommunstyrelsen (2020-10-22) att en ny
sträckning behövde utredas för att ledningen inte skulle hindra vidare utveckling av Källberga.
Vattenfall har därefter haft en dialog med planeringsavdelningen och markägaren för att hitta en ny
sträckning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar bilaga A som kommunens svar i samrådet.

Beslutsunderlag

Bilaga A – Svar i kompletterande samråd avseende kraftledning Kolbotten-Nynäshamn
Ansökan med bilagor

Skickas till

Sökanden
Planeringschef
Akten
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§ 71/21
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KS/2021/0114/007

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av
äldreomsorgen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen och socialnämnden har fått i uppdrag att överlämna sina gemensamma
synpunkter på rapporten till revisorerna. Först och främst vill kommunstyrelseförvaltningen påpeka
för revisorerna att kommunstyrelsen och socialnämnden är två skilda myndigheter och att det därför
som huvudregel kan vara svårt att åstadkomma ett gemensamt svar på en granskningsrapport.
Myndigheterna kan ha olika uppfattningar kring de aktuella frågeställningarna och kan således
behöva inkomma med olika svar utifrån respektive myndighets ansvarsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har samverkat i framtagandet av detta svar till
revisorerna. Kommunstyrelsen och Socialnämnden kommer dock att behandla ärendet på respektive
nämnd.
När det gäller synpunkter på granskningsrapporten så bedömer kommunstyrelseförvaltningen och
socialförvaltningen att rapporten i stora delar stämmer överens med förvaltningarnas uppfattning
kring de olika frågeställningarna. Kommunstyrelseförvaltningen vill dock lyfta ett förtydligande till
skrivelsen rörande revisorernas iakttagelser om tillräcklig framförhållning och riskbedömning i
planeringen, revisionsfråga 6, se sidan 15 3 stycket i revisorernas rapport:
Revisorerna har framfört att kommunen har kommit fram till att kommunen inte själv har den
kompetens som krävs för att genomföra upphandlingen av ett vård- och omsorgsboende, vilket
revisorerna har bedömt att det kan ses som ett tecken på att upphandlingskompetens setts som ett
riskområde. Kommunstyrelseförvaltningen vill tydliggöra att upphandlingskompetens finns i
organisationen, genom Upphandling Södertörn. Förvaltningarna har dock gjort bedömningen att det
finns visst behov av stöd i kravställningen av vårdtekniska detaljfrågor. En upphandling av ett vårdoch omsorgsboende omfattar mångårigt kontrakt med leverantören. Det är därför viktigt att
socialnämnden kan ställa upp relevanta krav utifrån det uppdrag som man vill överlämna för att få
en så rättvis kostnad som möjligt för uppdraget. För att specificera denna del av kravställningen har
kommunen bedömt att det bör tillföras en sakkunnig konsult.
I samband med revideringen av det äldrepolitiska programmet kommer socialnämnden att se över:
• Programmet i sin helhet, struktur och innehåll
• Kopplingen till Mål- och budget
• De övergripande målen och hur dessa kan brytas ner och kopplas till verksamhetsplan och
arbetsplaner för att skapa tydlighet kring hur de ska uppnås
• Roller och ansvar
• Frekvens för uppdatering och uppföljning av programmet.
När det gäller revisorernas synpunkt om att nämnderna ska genomföra en dokumenterad riskanalys
av beslutet att upphandla nytt vård- och omsorgsboende så kommer nämnderna gemensamt att
genomföra en sådan riskanalys under tertial 1 2021. Riskanalysen kommer att expedieras till
revisorerna efter att den upprättats.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn.

Yrkanden

Ordförande (M), Mikael Persson (L) och Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag

PWC, Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, Nynäshamns kommuns revisorer Januari
2021
Nynäshamns kommun Revisorerna Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, 26 januari
2021, KS/2021/0114/007-3.

Skickas till

Revisorerna i Nynäshamn
Akten

Justerarsignaturer
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§ 72/21

Övriga frågor
1. Information om corona och vaccinering

- Inom äldreomsorgen märks tydliga effekter från vaccineringen. Det är just nu ingen smitta inom
äldreomsorgen och personalen är frisk i hög utsträckning.
- Det har inkommit frågor kring smittspårning, kommunen väntar på vägledning från
Folkhälsomyndigheten i frågan.
- HR kan vid behov ge vägledning kring användandet av munskydd.

2. Information om branden i Kagghamra

- Kommunen har avslutat luftmätningarna då det inte längre kommer någon rök från platsen.
- SMOHF planerar att mäta värden i jord och ytvatten.
- Länsstyrelsen och länsveterinären undersöker brandens påverkan på djur.

3. Information om ras vid Nynäshamns pendeltågsstation

- Del av marken vid Nynäshamns pendeltågsstation har rasat och en geoteknisk undersökning
genomförs.
- Raset påverkar gångväg och restaurang i anslutning till stationen och kommer därför att bli ett
försäkringsärende.

Justerarsignaturer
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