PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

Plats och tid

Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort 2021-05-27 klockan 09.00-12.20.

Beslutande

Harry Bouveng (M), ordförande
Mikael Persson (L)

Deltar på distans:

Tommy Cumselius (M)
Theresia Bergendahl (C)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Patrik Isestad (S)
Janice Boije Junerud (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Bernt Månsson (V)
Lena Dafgård (SN)
Jean-Claude Menot (SD) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Enligt förteckning

Övriga deltagare
Enligt förteckning.

Paragrafer

§§ 197–205

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2021-05-31 klockan 11.30
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Harry Bouveng (M)
ordförande

Mikael Persson (L)
justerare

Patrik Isestad (S)
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Matilda Ekh
sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
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Utdragsbestyrkande

Sida 1(16)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

Icke tjänstgörande ersättare
Deltar på distans:
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Håkan Svanberg (M)
Per Malmsten (M)
Göran Bergander (S)
Ola Hägg (S)
Rolf Hofsten (PPiN)
Emma Solander (MP)
Per Ranch (SN)

Övriga deltagare

Matilda Ekh, sekreterare. Rebecca Skoglund, kommunsekreterare §§ 197–203.

Deltar på distans:

Carolina Pettersson, kommundirektör.
Sanna Jansson, kommunjurist § 204. §§ 197–203: Christian Wigren, kanslichef. Bernt
Högberg (M), revisor. Anders Engström (S), revisor. Anna Fröström, controller. Anne-Li
Hagman Larsson, politisk sekreterare. Annica Nero, Kommunal. Antonella Pirrone (KD),
ordförande socialnämnden. Carin Blomberg Forest, utredare. Carolina Wallberg, controller.
Dan Olén, ekonomichef. Göran Palmedal (M), revisor. Håkan Lythell, controller. Karin Ferm
(SD), revisor. Karolina Grip, controller. Kenneth Åhs (S), revisor. Linn Marsten, personalchef.
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden. Maria Gard Günster (C),
ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Marie Ekenstierna, controller. Marie Stålbom Warg,
controllerchef. Patrik Appelkvist Larsson, DIK. Pedro Quiroga Jara, Lärarnas Riksförbund.
Petra Kålbäck, utvecklingschef. Sara Frykman (M), revisor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

Innehållsförteckning
§ 197/21

Fastställande av dagordning

§ 198/21

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari 30 april 2021

§ 199/21

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 30 april
2021

§ 200/21

Vision 2040 - information

§ 201/21

Arbete med anledning av organisationsutredningens rekommendationer

§ 202/21

Inrättande och fastställande av förvaltningsorganisation för en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd

§ 203/21

Förslag om fortsatt möjlighet till hyresnedsättning för näringslivet utifrån
coronapandemin

§ 204/21

Ordförandeförslag om uppdrag till kommundirektören

§ 205/21

Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

Sida 4(16)

§ 197/21

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:
§ 203 - Förslag om fortsatt möjlighet till hyresnedsättning för näringslivet utifrån coronapandemin
§ 204 – Ordförandeförslag om uppdrag till kommundirektören.
Övriga frågor hanteras under § 205.

Ärendena hanterades i ordningen 197–199, 201–203, 200–201, 204–205.

Temadag

Sammanträdet påbörjas med temadag om tertialuppföljning (T1) och avslutas med
beslutspunkterna. Under temadagen är kommunens nämndordförande, förtroendevalda revisorer,
politiska sekreterare, facken, kommunledningsgruppen, controllers samt presentatörerna också
välkomna att delta.
Agenda:
09.00 – 09.10
09.10 – 09.20
09.20 – 09.45
09.45 – 09.55
09.55 – 10.15
10.15 – 10.25
10.25 – 10.45
10.45 – 10.55
10.55 – 11.10
11.10 – 11.55

Justerarsignaturer

Inledning
Nynäshamnsbostäder T1
Kommunen och kommunstyrelsen T1
Paus
Barn- och utbildningsnämnden T1
Kultur- och fritidsnämnden T1
Socialnämnden T1
Samhällsbyggnadsnämnden T1
Paus
Frågor

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

§ 198/21
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KS/2021/0021/007

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari 30 april 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljning 1 (T1) för kommunstyrelsens verksamhet,
perioden 1 januari till 30 april 2021.

Ärendet

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen och dess avdelningar. En rapportering och
bedömning är gjord utifrån mål och budget 2021 - 2024, kommunstyrelsens verksamhetsplan för
2021 och respektive avdelnings aktiviteter.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljning 1 (T1) för kommunstyrelsens verksamhet,
perioden 1 januari till 30 april 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari -30 april 2021
Bilaga 1 Indikatorer till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021
Bilaga 2 Investeringsbilaga till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021
Bilaga 3 Exploateringar till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021
Bilaga 4 Analys per verksamhetsområde till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

§ 199/21
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KS/2021/0023/042

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1
januari - 30 april 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021
2. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och
familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna.
3. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett
nystartsstöd till ideella föreningar
4. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och
kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om
att medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och
att det är viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden
januari - augusti.
5. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för
god måluppfyllelse
6. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas
till coronapandemin eller kompenserats enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en
budget i balans.
7. Tillföra tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ej ramhöjande
aktiviteter för att höja standarden på det offentliga rummet 5,0 mnkr, varav 0,5 mkr
avser satsning på kulturarv.
8. Tillföra tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för att genomföra ej
ramhöjande aktiviteter på 5,3 mnkr
9. Tillföra tilläggsanslag till kommunstyrelsen för att under året förstärka översiktsplanoch förnyelsearbete på 2,0 mnkr
10. Tillföra tilläggsanslag till KS för att under året genomföra näringslivsstimulerande
åtgärder med anledning av covid-19 på 2,0 mnkr
11. Tillföra tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för att genomföra ej ramhöjande
aktiviteter på 0,25 mnkr föreningsstöd nattvandring

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.

Protokollsanteckningar

Ordförande (M) noterar att ärendet ”Välfärden kommer först och 35,7 miljoner finns att fördela”
(KS/2021/0269/000), som väcktes av Patrik Isestad (S) 2021-05-19 § 196 är besvarad i och med
detta ärende.

Ärendet

I samband med tertialrapporteringen förtydligas att VA-kollektivet under 2021 kommer att betala en
marknadsanpassad ränta för sin upplåning enligt gällande lagstiftning. Med i ärendet är också den
begäran från kultur- och fritidsnämnden om att inrätta ett nystartsstöd för ideella föreningar till följd
av covid-19.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

Förvaltningens förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021
2. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och
familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna.
3. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett
nystartsstöd till ideella föreningar
4. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och
kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om att
medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och att det är
viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden januariaugusti.
5. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för god
måluppfyllelse
6. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas till
coronapandemin eller kompenserats enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en budget i
balans.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar för alliansens räkning att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att:
12. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021
13. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och
familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna.
14. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett
nystartsstöd till ideella föreningar
15. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och
kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om
att medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och
att det är viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden
januari - augusti.
16. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för
god måluppfyllelse
17. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas
till coronapandemin eller kompenserats enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en
budget i balans.
18. Tillföra tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ej ramhöjande
aktiviteter för att höja standarden på det offentliga rummet 5,0 mnkr, varav 0,5 mkr
avser satsning på kulturarv.
19. Tillföra tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för att genomföra ej
ramhöjande aktiviteter på 5,3 mnkr
20. Tillföra tilläggsanslag till kommunstyrelsen för att under året förstärka översiktsplanoch förnyelsearbete på 2,0 mnkr
21. Tillföra tilläggsanslag till KS för att under året genomföra näringslivsstimulerande
åtgärder med anledning av covid-19 på 2,0 mnkr
22. Tillföra tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för att genomföra ej ramhöjande
aktiviteter på 0,25 mnkr föreningsstöd nattvandring
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till alliansens förslag till beslut.

Justerarsignaturer
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag

Tertialrapport T1 Nynäshamns kommun
Bilaga 1 uppföljning av exploateringsplan 2020–2023
Bilaga Nämndmål, styrelsemål samt indikatorer beslutade av kommunfullmäktige
Protokollsutdrag Nystartsstöd till föreningar i Nynäshamn till följd av covid-19

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer
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Bilaga A

Nynäshamn, 2021-05-27
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: 199 /21 Tertialuppföljning (T1)

Yrkande om T1 och Alliansens mål och budget
För en vecka sedan väckte Socialdemokraterna i Nynäshamns ett ärende där vi
krävde att pengar ska fördelas till välfärden. Med anledning av att prognosen för
2021 påvisar stärkta intäkter med 35.7 miljoner kronor föreslog Socialdemokraterna
att pengarna fördelas till nämnderna för att stoppa nedskärningarna inom bland
annat socialtjänsten och skolan.
Socialdemokraterna yrkar i det väckta ärendet:
• att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tilldelas vardera 15
mnkr att förstärka verksamheterna.
• att samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden tilldelas
vardera 2,5 mnkr att förstärka verksamheterna.
• att kommunstyrelseförvaltningen återkopplar till kommunstyrelsen
sammanträde den 16 juni med förslag till beslut.
Socialdemokraterna ser positivt på att Alliansen nu föreslår att fördela pengar till
välfärden men vi menar att mer resurser kan och bör fördelas enligt vårt väckta
ärende.
Efter att T1:an för 2021 presenterats kan det konstateras att den borgerliga
Alliansens budget för perioden inte håller ihop och att mål och budgetmedel varit
felaktiga. Den borgerliga budgeten räddas återigen av extra skatteintäkter och bidrag
till välfärden från den socialdemokratiska ledda regeringen.

Socialdemokraterna tackar för tertialuppföljningen.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

§ 200/21

Vision 2040 - information
Utvecklingschef Petra Kålbäck föredrar information om Vision 2040.

Justerarsignaturer
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

§ 201/21

Arbete med anledning av organisationsutredningens
rekommendationer
Kommundirektör Carolina Pettersson föredrar information om arbetet med
organisationsutredningens rekommendationer.

Justerarsignaturer
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KS/2020/0380/008

Inrättande och fastställande av förvaltningsorganisation för en
ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet,
5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag,
6. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021.
7. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda
uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte
bara dem som uppbär försörjningsstöd.
8. Ge förvaltningen i uppdrag att verka för att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter i
möjligaste mån ska använda samma verksamhetssystem som socialförvaltningen för att
kunna säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden.
9. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad
lokalisering från start.
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) deltar inte i beslutet.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs
protokollet som bilaga B.
Emma Solander (MP) lämnar in ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga C.

Ärendet

I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande
kommunfullmäktige att från och med den 1 januari 2021 inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Nämndens arbete ska bidra till att motverka utanförskap och arbetslöshet,
samt förenkla och förbättra kommunens kontakter med näringslivet och ge bättre förutsättningar för
näringslivets tillväxt. Nämnden ska även bidra till att öka attraktiviteten för studenter och elever.
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation. Under kommunstyrelsens sammanträde
den datum 29 april 2021 § 117 beslutade kommunstyrelsen att ansvaret för
försörjningsstödsenheten skulle lyftas bort från förslaget. Ett reviderat förslag till reglemente,
budget samt inrättande av en ny förvaltningsorganisation för en näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd behandlades sedan på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2021
§ 117.

Justerarsignaturer
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Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att återremittera ärendet för att klargöra följande
perspektiv innan en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd inrättas:
1. Att kontrollera att beslutsdokumenten inklusive delegationsordningar är harmoniserade med
senaste beslutet i fullmäktige
2. Att göra samma granskning som man gjort för socialnämndens sekretessutmaningar för
barn- och utbildningsnämnden avseende behov av informationsöverföring under
nämndgränser
3. Att laglighetspröva om individinformation kan och i så fall vilken information som kan delas
över nämndgränser
4. Att om verksamhetssystem behöver anpassas redovisa estimerade kostnader för detta
5. Att kontrollera att när verksamhetssystemen har anpassats, att insatskedjor inte burits på
ett sådant sätt att det är till men för individen, samt
6. Att utifrån remissyttrandena från de olika nämnderna samt fackföreningar tydligare visa på
hur ansvarsgränserna ska flyttas och hur detta påverkar kommunens anställda.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet,
5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag,
6. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021.
7. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda
uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte
bara dem som uppbär försörjningsstöd.
8. Ge förvaltningen i uppdrag att verka för att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter i
möjligaste mån ska använda samma verksamhetssystem som socialförvaltningen för att
kunna säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden.
9. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad
lokalisering från start.

Yrkanden

Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till förvaltningens beslut.
Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

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

Justerarsignaturer
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Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse – Antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, daterad den 24 februari 2021
Kommunstyrelseförvaltningens kompletterande skrivelse – konsekvenser av kommunstyrelsens
beslut den 29 april 2021 § 117
Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar,

organisation (inklusive förslag till delegationsordning)
Rapport, Inrättande av en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget,
förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar

Mål- och budget för Nynäshamns kommun 2021 – 2024
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari § 54 – Yttrande överremiss – 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
Mål- och budget 2021, beslutad av kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 § 108
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Bilaga B

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-05-27

Särskilt yttrande angående antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
Bakgrund
I löptexten i Mål- och budget för 2021-2024 fanns ett förslag att inrätta en näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Detta förslag fanns dock inte med i kungörelsen till fullmäktige den 15 oktober
2020, vilket är ett krav för beslutspunkter. Att inrätta en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd saknades
också i de beslutssatser, som fullmäktige fattade beslut om i samband med mål och budget, vilket
innebär att det är flera formella fel i hanteringen av beslutet och grundläggande demokratiska spelregler
har åsidosatts. Vi anser därför inte att kommunfullmäktige beslutade om att inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd i samband med Mål och budget för 2021-2024.
Inför vårt ställningstagande beträffande förslaget om förändrad nämndstruktur har vi granskat näringslivsoch arbetsmarknadsnämndens uppdrag, kommunstyrelsens rapport Inrättande av en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd - Förslag till budget, förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar samt
förslag till revideringar av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden m.m. Vi har också
läst nämndernas remissyttranden över förslaget och instämmer i många av de frågor och svårigheter
som lyfts i yttrandena beträffande det mångfacetterade uppdrag och de svåra gränsdragningar som den
nya nämndorganisationen skulle innebära. Inte minst oroande är att en projektledare behöver tillsättas
för införandet, vilket tyder på att många frågor fortfarande är obesvarade och ändå inte tillräckligt
utredda, trots många rapporter. Den föreslagna nämndorganisationen kommer också att beröra många
av medarbetarna, då alla befintliga nämnder och förvaltningar utom kultur- och fritidsnämnden är berörda
i högre eller lägre grad av omorganisationen.
Vi kan inte se nyttan av den föreslagna förändrade omorganisationen av nämndstrukturen, särskilt som
det i den genomlysning av förvaltningsorganisationen som skedde under 2019, inte föreslås någon
omorganisation av den politiska organisationen. Vi ser däremot att detta beslut innebär ökade kostnader
för skattebetalarna i ytterligare arvoden för en nämnd till med 22 ledamöter och ersättare, en
projektledare för implementeringen samt en ny förvaltningsorganisation, som också medför ytterligare
kostnader. Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon beräkning av kostnader i det omfattande
utredningsmaterialet, men det är lätt att konstatera att omorganisationen i sig kostar pengar och de
många utredningar som har genomförts har redan inneburit stora kostnader.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Det vi ser som särskilt problematiskt i förslaget till den nya nämnden är att utbildningen för vår kommuns
invånare ska splittras upp på flera nämnder genom barn- och utbildningsnämnden ska ansvara för
förskola och grundskola medan den nya föreslagna nämnden ta hand om gymnasium och de
verksamheter som ingår i Campus Nynäshamn, t.ex. vuxenutbildning, YH-utbildningar och SFI. Vi har
vikande ansökningssiffror till Nynäshamns gymnasium och prognosen inför hösten är att ca 30 färre
elever kommer att söka, vilket motsvarar ungefär en klass. I barn- och utbildningsnämndens
tertialrapport 1, 2021, framgår det att många elever behöver extra stöd och anpassningar i gymnasiet.
Idag har samma nämnd har ansvar för eleverna från förskola, grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning för att göra övergången mellan grundskolan och gymnasiet smidig, vilket ska säkerställa
att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver. Att bryta utbildningskedjan på det sätt som föreslås
genom att en nämnd ska ha ansvar upp till och med årskurs 9 och sedan ska en annan nämnd ta över,
är mycket olyckligt, inte minst som gymnasiet idag i princip är obligatoriskt för att få arbete och
möjligheter till vidare studier.
I svaret på återremissen från kommunfullmäktige den 19 maj, har kommunstyrelseförvaltningen gjort ett
mycket gediget och ambitiöst arbete att försöka utreda de frågeställningar som var orsaken och grunden
till återremissen. Med hänvisning till att det enligt förslaget blir två nämnder som ska ansvara för
elevernas utbildning påtalas i svaret på återremissen just de problem som uppstår när en elev övergår
från en skolform till en annan eller byter skolenhet inom skolformen. Då ska den skolenhet som eleven
lämnar överlämna sådana uppgifter om eleven som den mottagande skolenheten behöver för att
underlätta skolgången för eleven. Sådana uppgifter kan till exempel vara uppgifter om stöd som eleven
har fått och som även behöver sättas in hos den mottagande skolenheten. Det är den avlämnande
skolenheten som ska bedöma om uppgifter behöver lämnas över till den mottagande enheten och i så
fall vilka uppgifter som ska lämnas över. Enligt GDPR ska en myndighet inte behandla fler
personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Detta blir en
bedömningsfråga och det kan bli ett problem om den avlämnande skolenheten avstår från att lämna
information, som senare kan visa sig hade behövts för att hjälpa eleven i den nya skolenheten. Den
information som man inte vet finns, frågar man inte efter.
Information, som inte omfattas av sekretess, kan i många fall delas mellan myndigheterna med stöd i
offentlighetsprincipen. Av svaret från förvaltningen framgår dock att även om sekretess inte gäller, bör
upplysningar ändå inte lämnas ut fritt mellan myndigheterna. Det kan bli ett problem om arbetsmaterial
och utkast som rör en enskild person skickas mellan nämnderna, eftersom materialet kan bli offentligt
om det lämnar en myndighet och blir inkommande vid en annan myndighet.
Verksamheterna behöver även upprätta rutinbeskrivningar för hur samverkan mellan nämnderna ska
kunna ske. Ofta behöver vårdnadshavares tillstånd inhämtas och GDPR gör också att det är viktigt med
information om hur personuppgifter behandlas. Den enskilde behöver också informeras om uppgifter
delas mellan olika nämnder. Om inte det finns goda skäl att bryta sekretessen, måste nämnderna
självständigt samla in och hantera de uppgifter som behövs för att hjälpa den enskilde, vilket kan orsaka
ökad administration i arbetet.
Enligt kommunstyrelseförvaltningens svar på återremissen konstateras att det är ett antal verksamhetsoch dokument - och ärendesystem som kommer att behöva anpassas om den föreslagna nya nämnden
inrättas. Detta kommer att medföra ökade kostnader. Enligt kommunstyrelseförvaltningens bedömning är
det tydligt att organisationsförändringen kommer att påverka de anställda som omfattas av beslutet på ett
betydande sätt.
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Beträffande de exempel på kommuner som har en liknande nämndorganisation som den nu föreslagna
är det stora skillnader i invånarantal jämfört med vår kommun. Alla kommuner utom en har mångdubbelt
många fler invånare och är inte jämförbara med vår kommun, som är en avsevärt mindre kommun. Täby
kommun har ca 72 000 invånare, Sollentuna kommun 74 000, Haninge kommun, ca 92 000 invånare och
Nacka kommun har ca 106 000 invånare. Bara Upplands-Bro kommun med ca 29 000 invånare har
jämförelsevis samma antal invånare som i vår kommun, 28 811 invånare.
I det svåra ekonomiska läge som vår kommun befinner sig nu p.g.a. av Covid-19, som också medför
extra stor arbetsbelastning på medarbetarna, kan vi inte se att det är lämpligt att riva upp
nämndorganisationen och starta en ny förvaltningsorganisation. Ekonomiska kalkyler för hur mycket den
här omorganisationen skulle kosta saknas i underlaget till beslut, vilket är anmärkningsvärt, men vi har
förstått av andra handlingar att en uppskattning är ca 10 miljoner kronor. Vi tveksamma till att detta
räcker och vi anser att skattebetalarnas pengar kan användas på ett mer ansvarsfullt sätt än att skapa en
ny nämnd med ytterligare 22 förtroendeuppdrag och en förvaltningsorganisation till.
Sammanfattningsvis har kommunstyrelseförvaltningen gjort ett gediget arbete med att svara på
återremissen, men trots detta kvarstår svårigheterna med gränsdragningar mellan befintliga nämnders
ansvarsområden och den föreslagna nämndens ansvarsområde. Problematiken med sekretess och
GDPR samt att flera nämnder har behov av information om samma individer och hur denna information
kan delas har ytterligare belysts och förtydligats genom remissvaret.
Avslagsyrkande
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till följande beslutsater:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela verksamhetsåret
2021,
4. Uppdra år avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och verksamhetsmässiga
resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret fram till överlämnandet,
5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag,
6. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021.
7. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda
uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte bara
dem som uppbär försörjningsstöd.
8. Ge förvaltningen i uppdrag att verka för att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter i
möjligaste mån ska använda samma verksamhetssystem som socialförvaltningen för att kunna
säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden.
9. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad
lokalisering från start.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Kommunfullmäktige,
samt i Barn- och utbildningsnämnden
2021-05-27
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Bilaga C

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-05-27

§ 201/21 Inrättande och fastställande av förvaltningsorganisation för en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd.

Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn
Miljöpartiet reserverar sig i ärendet.

För Miljöpartiet Emma Solander

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-27

§ 203/21
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KS/2021/0129/141

Förslag om fortsatt möjlighet till hyresnedsättning för
näringslivet utifrån coronapandemin
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att:
• Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat
drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag, under förutsättning att de godkänns
av EU-kommissionen och beslutas.

Ärendet

Delar av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till
coronapandemin. Även om man myndigheterna förhoppningsvis kommer att kunna börja lätta på
restriktionerna, vittnar många företag om tappade intäkter, svårigheter med likviditeten och ökade
kostnader och skulder till följd av arbetet för att minska smittspridningen.
Fortsatt statligt stöd: Det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs
fram våren 2020 återinfördes sedan för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är
tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska
svårigheter med anledning av pandemin. Regeringen föreslår nu att det statliga stödet återinförs
även för andra kvartalet 2021. Hyresstödet måste godkännas av EU-kommissionen enligt
statsstödsregelverket innan det kan genomföras. Regeringen kommer även att undersöka
förutsättningarna för ett hyresstöd för tredje kvartalet 2021.
Föreslagen åtgärd: Fortsatt möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% till drabbade
hyresgäster inom utpekat utsatta branscher i linje med regeringens förslag. Detta under
förutsättning att förslagen godkänns av EU-kommissionen och beslutas.
Syfte: Förslaget är ämnat att underlätta för företag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin
och restriktioner, att klara sin likviditet.
Intäktsbortfall kopplade till åtgärden under 2020 och första kvartalet 2021 är cirka 300 000 kr.
Budgetpåverkan: Oklart, då det beror på omfattningen av önskad hjälp.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att:
•

Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat
drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag, under förutsättning att de godkänns
av EU-kommissionen och beslutas.

Beslutsunderlag
-
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Kommunstyrelsen
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§ 204/21

Ordförandeförslag om uppdrag till kommundirektören
Sekretess enligt 19 kap. 3 § samt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen
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§ 205/21

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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