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 BESLUTANDE 
Mats Gerdau (M) 
Helene Skantze (M) 
Hans Peters (C) 
Gunilla Grudevall Sten (L) 
Karin Teljstedt (KD) 
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Henrik Feldhusen, Elisabeth Carle, Anders Mebius, Nina Hammargren, 
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Jessika Sjöstedt, Frank Langenfeld, Hanna Elving, och Astrid Andersson 
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Sidney Holm 
 
 

 

Utses att justera Khashayar Farmanbar  
Justeringsdatum 5 juni 2019 Paragrafer 41 - 50 
 
 

  

Underskrifter Sekreterare  

  Astrid Andersson 

 Ordförande  

  Mats Gerdau 
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  Khashayar Farmanbar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

BEVIS OM ANSLAGSDAG 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Sammanträdesdatum 4 juni 2019 
Anslaget sätts upp 10 juni 2019 
Anslaget tas ned 2 juli 2019 
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus 
 
Underskrift  ...........................................................................  
 Nämndsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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§ 41 KFKS 2019/1 

Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna noteras till protokollet. 
 

Handlingar i ärendet 

Anmälningar KSVU 2019-06-04 

Ärende Åtgärd/ansvar 

Skrivelser  
 

Avtal angående verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) med Uppsala universitet, 
KFKS 2019/514 

Einar Fransson, produktionsdirektör 

  

Inbjudningar 
 

  

Rapporter 
 

  

Cirkulär, SKL 
 

  

Övrigt 
 

  
 
- - - - - 
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§ 42 KFKS 2019/2 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten noteras till protokollet. 
 

Handlingar i ärendet 

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2019-06-04 

Ärende Beslutsfattare Datum 
Förändringar av beslutsattestanter inom 
produktionsområde Välfärd skola 
KFKS 2018/1045 

Einar Fransson, 
produktionsdirektör 

2019-05-10 

Förändringar av beslutsattestanter inom 
produktionsområde Välfärd 
samhällsservice 
KFKS 2018/1045 

Anette Böe,  
produktionsdirektör 

2019-05-01 

Fastställande av 
informationshanteringsplan för Välfärd 
samhällsservice – personlig assistans 
och barnomsorg kväll och natt 
KFKS 2019/457 

Ingrid Mohlin, 
enhetschef, 
administrativa 
serviceenheten 

2019-05-21 

Yttrande till Skolinspektionen angående 
kränkning vid Orminge skola 
KFKS 2019/440 

Einar Fransson, 
produktionsdirektör 

2019-05-23 

Yttrande till Skolinspektionen angående 
avgifter vid Eklidens skola 
KFKS 2018/1096 

Einar Fransson, 
produktionsdirektör 

2019-05-23 

Kompletterande yttrande till 
Skolinspektionen ang. elev vid Björknäs 
skola  
KFKS 2019/293 

Einar Fransson, 
produktionsdirektör 

2019-05-24 

   
 
- - - - - 
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§ 43 KFKS 2018/1127 

Tertialbokslut 1 2019 för Välfärd samhällsservice 

Beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice 
2019 till protokollet. 
 

Ärende 
Produktionsområdet ser en ökad efterfrågan av sina tjänster. Genom samordning, 
flexibilitet och nya digitala välfärdslösningar har efterfrågan kunnat mötas upp på ett bra 
sätt och området har utökat sina marknadsandelar inom de flesta affärsområden. 
För det första tertialet 2019 visar produktionsområdet ett utfall på 3,7 miljoner kronor, 
vilket är en negativ budgetavvikelse på 4 miljoner. Årsprognosen sänktes i februaribokslutet 
med 8,9 miljoner vilket motsvarade överskottskravet. Denna prognos ligger kvar även efter 
aprilbokslutet. Utfallet är 1,2 miljoner kronor bättre än för samma period 2018, vilket 
framför allt beror på en engångsintäkt gällande retroaktiv återsökning för dold moms 
tidigare år på cirka 1 miljon kronor. 
 
Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan till tjänsteskrivelsen.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd samhällsservice den 20 maj 2019 
Bilaga1 Tertialbokslut 1 2019 för Välfärd samhällsservice 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet förslaget från Välfärd 
samhällsservice. 
 
- - - - - 
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§ 44 KFKS 2018/1127 

Tertialbokslut 1 2019 för Välfärd skola 

Beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet. 
 

Ärende 
Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2019 ett 
resultat om + 7,0 miljoner kronor, vilket är -2,0 miljoner kronor sämre jämfört med 
budget. Budgeten för perioden är +9,0 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 om 
+10,3 miljoner kronor. 
Prognosen för året är ett resultat på ± 0 kr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 
-10,3 miljoner kronor. Välfärd skola beräknar att enbart använda 30 mnkr av den beviljade 
investeringsramen om 35 mnkr under 2019. 
Fortsatt höga resultat i kundundersökning och många utvecklingssatsningar fortgår under 
året 2019. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd skola den 22 maj 2019 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet förslaget från Välfärd skola. 
 
- - - - - 
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§ 45 KFKS 2018/68 

Investeringsram Välfärd samhällsservice 

Beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Välfärd 
samhällsservice investeringsmedel om ytterligare 1 miljon kronor utöver de 1,5 miljoner 
kronor som redan är beslutade och notera investeringssammanställningen. 
 

Ärende 
För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier 
och verktyg i form av system och apparater inköpas och/eller uppdateras. Att kunna ersätta 
möbler, tekniska hjälpmedel samt larm och trygghetssystem är nödvändigt dels för att 
verksamheten ska kunna utföras med god kvalitet och dels av arbetsmiljöskäl. Dessutom 
finns behov av upprustning i form av nytt möblemang inom flera av produktionsområdets 
verksamheter. 
 
Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige tidigare 
beslutad investeringsram för 2019 på 1,5 miljoner kronor. Välfärd samhällsservice föreslår 
att investeringsramen ökats till 2,5 miljoner kronor. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd samhällsservice den 15 maj 2019 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet förslaget från Välfärd 
samhällsservice. 
 
- - - - - 
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§ 46 KFKS 2019/505 

Inriktning av den framtida organiseringen inom Välfärd 
skola 

Beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen om inriktningen av den 
framtida organiseringen inom Välfärd skola, enligt tjänsteskrivelsen daterad den 28 maj 
2019, till protokollet. 
 

Ärende 
Välfärd skolas målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos alla barn och elever 
varje dag och mottot är ”Vi ska vara bäst i klassen”. Ett analysarbete av samtliga förskolor 
och skolor inom Välfärd skola har genomförts med fokus på att varje barn och elev ska ha 
tillgång till rätt kompetens och en verksamhet av mycket hög kvalitet. Detta analysarbete 
har lett fram till att Välfärd skola ser ett behov av att strukturera verksamheten på ett delvis 
nytt sätt. Välfärd skola vill organisera sig på ett annat sätt genom rektorsområden där flera 
skolor och förskolor ingår. Välfärd skola vill att ett rektorsområde ska ha verksamhet från 
förskola och upp till år 9. Fokus i arbetet ska vara det övergripande målet bäst utveckling 
för alla. I rektorsområdena kommer rektorn att få ett än mer uttalat strategisk övergripande 
ansvar och biträdande rektor kommer att bli än mer operativt ansvarig. 
 

Mål med en ny organisering inom Välfärd skola: 
• Befästa och höja pedagogiska resultat. Välfärd skola ska fortsätta att vara 

Sverigeledande! Likvärdigheten behöver dock stärkas för att höja lägstanivån då 
variationer i resultat förekommer inom och mellan förskolor och skolor. 

• Alla enheter ska ha en ekonomi i balans. Snabbare organisationsomställningar för 
att nå budget i balans kräver volymer. 

• Säkra hög kvalité på kompetensutveckling och öka förutsättningar för exempelvis 
kollegialt lärande. 

• Tydlig organisation och tydliga roller med möjlighet till specialistfunktioner både 
inom skolledning och för medarbetare. Större organisationer klarar av demografisk 
(underlag elever och barn) variation lättare. 

• Bibehållen mångfald, det lilla i det stora 
 
Produktionsdirektör kommer, i samråd med stadsdirektören, att genomföra förändringarna 
successivt och den första etappen inleds under 2019. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd skola den 28 maj 2019 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Välfärd 
skola.  
 

Protokollsanteckningar 
Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna 
verksamhetsutskottsgrupp: 
”För oss socialdemokrater är det viktigt att elever och föräldrars önskemål om placering 
beaktas utifrån enskilda skolan och inte baserad på rektorsområde, enhetssammansättning 
eller någon annan organisatorisk gruppering. Redan idag sker det olyckliga att barn som har 
sökt till exempelvis Duvnäs skola kan lika gärna få placering på exempelvis Saltängens skola 
som är en helt annan skola med annan geografisk placering, men råkar tillhöra samma 
organisatoriska enhet. Det är inte OK. 
 
Ett större rektorsområde som föreslås ger dock möjlighet även för små skolor att kunna 
finnas och ha fortsatt nöjda elever och föräldrar, då lärares placering och finansiering sprids 
över flera skolor och ger möjlighet till omväxling och stordriftsfördelar. Med denna modell 
skulle exempelvis Fisksätra skolan som Allianspartierna med mindre än en månadsrespit 
igår beslutade om att avveckla, kunnat finnas kvar och få bättre möjlighet att lyckas. 
 
En annan lyckad modell är att separera chef/rektor med ekonomiansvar från den som är 
chef/rektor med pedagogiskt ansvar. Det blir möjligt i denna modell. 
 
Slutligen kan denna modell ge fördelar, men det förutsätter att ovanstående tas i beaktande 
vid organisationens utveckling.” 
 
- - - - - 
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§ 47 KFKS 2019/433 

Styrkort Välfärd skola 2019-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att som Välfärd skolas styrkort 2019-2021 
ska gälla bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2019. 
 

Ärende 
Välfärd skola har reviderat verksamhetens styrkort genom att ändra strukturen. Styrkortet 
är inte längre uppdelat mellan kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och Välfärd skolas 
olika fokusområden och resultatindikatorer. Nu är styrkortet uppdelat efter fokusområden 
med tillhörande relevanta resultatindikatorer från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden 
och Välfärd skola. Strukturen förenklar överblicken och möjliggör en tydligare uppföljning. 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade den 14 maj 2019 att återremittera ärendet 
med krav på information om utfallen i styrkortet och att resultatindikatorer kopplade till 
medarbetare skulle förtydligas. Välfärd skola har lagt till utfall för 2018 och 2019 samt 
förklaring kring vissa resultatindikatorer. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd skola den 22 maj 2019 
Bilaga 1 Välfärd skolas styrkort 2019-2021 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 14 maj  

2019 §35 
 

Ärendets tidigare behandling  

Beslut i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 14 maj 2019 §35 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att ärendet återremitteras för att 
tydliggöra sifforna i styrkortet gällande fokusområdet för medarbetarskap, samt för att 
överväga möjligheten att komplettera med fler indikatorer utifrån ett medarbetarperspektiv. 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet förslaget från Välfärd skola. 
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Protokollsanteckningar 
Emelie Norborg Friberg (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna 
verksamhetsutskottsgrupp: 
”Vi Socialdemokrater är mycket nöjda att kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade 
att återemittera styrkortet för Välfärdskola på Socialdemokraternas initiativ och uppdatera 
målen med ett utökat medarbetarperspektiv. Medarbetarna i skola och förskola är den 
viktigaste faktorn för att våra barn ska få en välfungerande utbildning. Därför värnar vi 
socialdemokrater om att medarbetarperspektivet blir en allt viktigare faktor i 
målstyrningsdokument framöver. En god arbetsplats kommer i sin tur säkerställa att 
Välfärdskola blir en attraktiv arbetsgivare och det kommer vara avgörande för våra barns 
framtid givet den konkurrens på arbetsmarknaden vi går till mötes.” 
 
- - - - - 
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§ 48 KFKS 2018/1099 

Motion – Högstadieskola i Fisksätra 

Beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 
 
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om att starta en kommunal högstadieskola 
i Fisksätra med start hösten 2020. 
 

Ärende 
Motionärerna från Vänsterpartiet vill att det startar en kommunal högstadieskola i Fisksätra 
med start 2020. I tjänsteskrivelse KFKS 2011/268-041 föreslog Välfärd skola att den 
kommunala Fisksätraskolan, då en F-9 skola, skulle ombildas till en F-6 skola med förskola. 
Ett huvudargument var sviktande elevunderlag då många elever valde bort Fisksätraskolans 
högstadium. Fisksätraskolan ombildades till en F-6 skola från höstterminen 2012. 
 
Den 13 maj 2019 lade Välfärd skola fram ett förslag till beslut på kommunstyrelsens 
sammanträde att lägga ner Fisksätraskolan. Detta på grund av för lågt antal elever. 
 
Det presenterades även ett förslag till beslut om försäljning av lokalerna till Stena 
Fastigheter AB. Stena har ett intresse av att hyra ut till en skolaktör som kommer att 
bedriva skola i årskurserna F-9. Mot denna bakgrund görs bedömningen att det inte ska 
startas en kommunal högstadieskola i Fisksätra hösten 2020.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd skola den 20 maj 2019 
Bilaga 1 Motionen 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet förslaget från Välfärd skola. 
 
- - - - - 
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§ 49 KFKS 2019/545 

Avveckling av en del av assistansverksamheten inom 
Välfärd samhällsservice  

Beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen den 17 
juni 2019 utan eget ställningstagande. 
 

Ärende 
Assistansverksamheten inom affärsområde Omsorg och assistans har under flera år haft 
problem att leverera ekonomiskt utfall i balans. Till verksamheten hör, förutom personlig 
assistans, även ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Assistansverksamheten som 
avser ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt LSS samt avlösning enligt SoL för 
barn och ungdomar erbjuds genom kundval. En analys av denna del av verksamheten visar 
att kostnaden per timme överstiger ersättningen per timme, vilket delvis beror på att 
insatserna är administrativt krävande och att personalkostnaderna är relativt höga. De 
senaste åren har också checkuppräkningen varit otillräcklig för att Välfärd samhällsservice 
ska kunna driva denna del av verksamheten med ekonomiskt utfall i balans. Välfärd 
samhällsservice önskar därför avveckla den aktuella verksamheten och därmed säga upp 
auktorisationen i kundvalet per den 30 juni 2019. Uppsägningstiden är 6 månader och 
effekten blir därmed att auktorisationen för att bedriva den verksamheten upphör per den 
31 december 2019. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd samhällsservice den 29 maj 2019 
 

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade att kommunstyrelsens verksamhetsutskott ska överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen den 17 juni utan eget ställningstagande. 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande. 
 
- - - - - 
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§ 50 

Övriga frågor 
 
Det fanns inga övriga frågor på mötet. 
 
- - - - - 
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