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Plats och tid
Beslutande

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund 2012-11-28, kl 08.30-09.30
Anna Ljungdell (S), ordförande
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)

Birgitta Elvås, kommunchef
Annette Måhlgren, personalchef §§ 200201
Peter Björebo, ekonomichef §§ 200-201
Jan-Ove Östbrink, miljö- och
samhällsbyggnadschef
Harry Bouveng (M)

Eva Ryman, sekreterare
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 28 november
2012
200. Personalfrågor
201. Kompetensmiljonen 2012-10-31
202. Förändring av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, samt ändrade
reglementen för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnd
203. Utredning om kök i kommunens verksamhetsfastigheter
204. Avgifter för mat gällande personer med korttidsvistelse utanför det egna
hemmet och personer med placering utanför det egna hemmet inom
funktionshinderområdet
205. Redovisning av 2012 års folkhälsosatsning
206. Folkhälsoansökningar 2013
207. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo
208. Svar på medborgarförslag om ny simhall i Nynäshamn
209. Svar på medborgarförslag om utryckningslarm nattetid till katthemmet
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 200
Personalchefen
Akten

35/2012-020

Personalfrågor
Personalchef Annette Måhlgren informerar om att arbetet med att ta fram
handlingsplaner pågår på förvaltningarna med anledning av medarbetarundersökningen.
En sammanställning av sjuktalen kommer att göras till årsbokslutet.
Arbetsgivaravdelningen återkommer med information om sjuktalen.
Vid arbetsutskottets sammanträde i december kommer arbetsgivaravdelningen att
rapportera om situationen med lärarlegitimationer.
______
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 201

Arbetsgivaravd
Buf
Svandammsskolan
Vanstaskolan
Gymnasiet
Gymnasiesärskolan
Socialförvaltningen
Boendestödet
Ribbans gruppbostad
Ösmo ro
Gröndalsskolan
Akten

259/2012-026

Kompetensmiljonen 2012-10-31
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2008 årligen avsatt en miljon
kronor för verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av
kommunstyrelsen men ska användas av alla kommunala verksamheter.
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”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja
medel till följande ansökningar inom kompetensmiljonen:
-

Behörighetsgivande fortbildning i samhällsorienterande ämnen åk 1-3
Svandammsskolan
Distansutbildning för att bli behörig att undervisa i matematik i åk 7-9
Vanstaskolan
Fysiklärarbehörighet, gymnasiet
Idrott och hälsa för fritidspedagoger, gymnasiesärskolan
Kompetensutveckling genom NO konferens i USA april 2013,
Vanstaskolan
Föreläsning om socialrätt, tolkning, bestämmelser och tillämpning av
lagar, socialförvaltningen
Kompetensutveckling, Boendestödet
Kompetensutveckling, Ribbans gruppbostad

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att
avslå följande ansökningar inom kompetensmiljonen:
-

Justerandes sign

Smartboardutbildning, Ösmo ro
Föreläsning med Göran Svanelid och efterföljande diskussioner,
Gröndalsskolan
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 201
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande
ansökningar inom kompetensmiljonen:
-

Behörighetsgivande fortbildning i samhällsorienterande ämnen åk 1-3
Svandammsskolan
Distansutbildning för att bli behörig att undervisa i matematik i åk 7-9
Vanstaskolan
Fysiklärarbehörighet, gymnasiet
Idrott och hälsa för fritidspedagoger, gymnasiesärskolan
Kompetensutveckling genom NO konferens i USA april 2013,
Vanstaskolan
Föreläsning om socialrätt, tolkning, bestämmelser och tillämpning av
lagar, socialförvaltningen
Kompetensutveckling, Boendestödet
Kompetensutveckling, Ribbans gruppbostad

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
-

Smartboardutbildning, Ösmo ro
Föreläsning med Göran Svanelid och efterföljande diskussioner,
Gröndalsskolan
_______
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 202

140/2012-003

Akten

Förändring av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
ansvarsområden samt därmed förändrade reglementen
Ärendebeskrivning
I kommunens mål- och budget för 2011 anges att insatserna för barn och
ungdomar ska stärkas, och att en mindre omorganisation mellan socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden därför ska ske.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämnden den 25 oktober 2012,
§ 131, och socialnämnden den 23 oktober 2012, § 116. Båda nämnderna föreslår
kommunstyrelsen besluta att godkänna reglementsförändringarna och godkänna
att föreslagna verksamheter förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden. Nämnderna föreslår att förändringen skall gälla från och
med den 1 januari 2013 och att budgeten för respektive nämnd omfördelas och
disponeras i enlighet med den föreslagna organisationen.
Mot bakgrund av detta föreslås att barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med
nedanstående förslag till ny organisation, får utföra och ansvara för de föreslagna
frivilliga insatser som regleras i socialtjänstlagen.
Dessa delar av det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar föreslås
därmed övergå från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden samt att
ansvaret för verksamheten tydliggörs i respektive nämnds reglemente. En
styrgrupp bildas med ledningarna för respektive förvaltning som ansvarar för
samordningen av verksamheten i enlighet med förslaget till ny organisation.
Då ärendet tidigast kan behandlas av kommunfullmäktige i januari föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att ändringen träder kraft den 1 februari 2013.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 november
2012.
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 202
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Godkänna att utöver socialnämnden får barn- och utbildningsnämnden med
stöd av 3 kap. 1 § sista strecksatsen socialtjänstlagen anordna och ansvara för
kommunala frivilliga insatser som är inriktade mot barn och unga.

2.

I enlighet med de nya ansvarsområdena förändra barn- och
utbildningsnämndens reglemente enligt följande: Ett nytt åttonde stycke
tillförs 4 § i barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande
lydelse: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frivilliga generella
insatser som kommunen erbjuder barn och unga. De insatser som omfattas
framgår av bilaga 1.

3.

4 §, första stycket i socialnämndens reglemente ändras enligt följande:
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
kommunens uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara
ansvarig. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar och fullgör nämnda
uppgifter vad avser sådana insatser som sker med stöd av 3 kap 1 § sista
strecksatsen socialtjänstlagen i enlighet med reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.

4.

Reglementsändringarna och ansvar gäller från och med den 1 februari 2013.

5.

Budget för angivna verksamheter förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.

Yrkanden m m
Ordföranden Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till
förslaget.
Harry Bouveng (M) avstår från att delta i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8(20)

Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 202
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Godkänna att utöver socialnämnden får barn- och utbildningsnämnden med
stöd av 3 kap. 1 § sista strecksatsen socialtjänstlagen anordna och ansvara för
kommunala frivilliga insatser som är inriktade mot barn och unga.

2.

I enlighet med de nya ansvarsområdena förändra barn- och
utbildningsnämndens reglemente enligt följande: Ett nytt åttonde stycke
tillförs 4 § i barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande
lydelse: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frivilliga generella
insatser som kommunen erbjuder barn och unga. De insatser som omfattas
framgår av bilaga 1.

3.

4 §, första stycket i socialnämndens reglemente ändras enligt följande:
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
kommunens uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara
ansvarig. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar och fullgör nämnda
uppgifter vad avser sådana insatser som sker med stöd av 3 kap 1 § sista
strecksatsen socialtjänstlagen i enlighet med reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.

4.

Reglementsändringarna och ansvar gäller från och med den 1 februari 2013.

5.

Budget för angivna verksamheter förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.
______
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 203

265/2006-622

Akten

Utredning om kök i kommunens verksamhetsfastigheter
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 14 september 2011, § 157, beslutat att uppdra till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
a) uppdatera den inventering som gjordes 2008 av status och kapacitet på
samtliga såväl tillagnings- som mottagningskök
b) utarbeta en plan för upprustning och underhåll respektive eventuell
avveckling av befintliga kök så att dessa dels uppfyller gällande krav på
arbetsmiljö-, hygien-, energi och miljöanpassning, dels på ett
kostnadseffektivt sätt kan tillaga, servera och leverera attraktiva och
näringsmässigt väl sammansatta måltider
c) ta fram en kalkyl som objekt för objekt redovisar kostnaden för att
genomföra åtgärderna enligt planen
d) kartlägga och analysera kostnaderna för mattransporter i nuvarande
måltidsorganisation
e) redovisa ovanstående för kommunstyrelsen senast i februari 2012
Uppdrag gavs också till kommunstyrelsen att utifrån redovisningen av
ovanstående senast i maj 2012 föreslå kommunfullmäktige åtgärder i syfte att
säkerställa en tillfredställande måltidsverksamhet i anpassade lokaler.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2011, § 217,
beslutat att begära anstånd med redovisning av förstudien till
kommunstyrelsen i juni 2012. Kommunstyrelsen har den 15 februari 2012,
§ 42, beslutat att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om
uppskov med skolmatsutredningen till juni 2012 i enlighet med det föreslagna
utredningsupplägget.
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 203
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 maj 2012, § 119, beslutat att
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utföra
behovsanalyser samt förstudier för varje enskilt kök i kommunens
verksamhetsfastigheter. Arbetet ska bedrivas i enlighet med den i ärendet
angivna prioritetsordningen.
2. Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel av de 40 mnkr
som kommunfullmäktige avsatt till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
balansräkningsenhet verksamhetsfastigheter i budget för år 2012.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att kontakta kostenheten vid
socialförvaltningen med anledning av de brister som framkommit i
utredningen.
4. Utredningen tillställs kommunstyrelsen.
Beredning i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2012, § 95, att remittera
förslaget till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämnden den 25 september 2012,
§ 118, och socialnämnden den 23 oktober 2012, § 122.
Socialnämnden framför i sitt yttrande bl a följande: Nämnden instämmer i stort
med föreslagen prioriteringsordning, men förordar att köket på Sunnerbos
äldreboende tillkommer i prioriteringsordningen då Sunnerbos kök idag inte är
anpassat att leverera mat till andra enheter. I utredningen saknas ett antal
mottagningskök och tillagningskök, till exempel Kastanjens dagverksamhet
(mottagningskök) och Lotsens vård- och omsorgsboende (tillagningskök).
Socialnämnden påtalar att beslutspunkten 3 i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 119, är felaktig. Kostenheten tillhör barn- och
utbildningsförvaltningen. Rosengårdens och Sunnerbos centralkök hör
organisatoriskt till kostenheten. Dessa centralkök levererar mat till ett antal
mottagningskök på vård- och omsorgsboenden. Både Rosengården och Sunnerbo
har alltså både centralkök och mottagningskök. Varje vård- och omsorgsboende
har flera mottagningskök kopplade till avdelningarna. Mottagningsköken hör
organisatoriskt till socialförvaltningen.
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 203
Barn- och utbildningsnämnden framför bl a följande i sitt yttrande:
Nämnden instämmer i stort med föreslagen prioriteringsordning men förordar att
köken i Sunnerbo äldreboende, Sunnerby förskola och matsal i Sunnerbyskolan
tillkommer i prioriteringslistan, samt att Vika skola bör komma före
förskoleköken. Följande prioriteringsordning föreslås:
1. Rosengården äldreboende
2. Viaskolan
3. Svandammsskolan
4. Kyrkskolan
5. Sunnerbo, Sunnerbyskolan och Sunnerby förskola.
6. Vika skola
7. Förskolorna Backlura, Breddal och Måsen.
I yttrandet framhålls också vikten av en strukturerad samverkan och fortlöpande
dialog i det fortsatta arbetet med kommunens köksorganisation.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 november
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra arbetet med köken i kommunens
verksamhetsfastigheter i enlighet med den prioriteringsordning som barn- och
utbildningsnämnden föreslår, samt att de kök som saknas tillförs utredningen i
enlighet med socialnämndens yttrande.
Yrkande
Ordföranden Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till den föreslagna
prioriteringsordningen och uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att
förtydliga tjänsteskrivelsens beslutsförslag utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.
Information av konsulterna om utredningen önskas vid kommunstyrelsens
sammanträde.
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 203
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
bifalla föreslagen prioriteringsordning och uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen förtydliga beslutsförslaget utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag.
______
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Sammanträdesdatum

2012-11-28
Akten

Au § 204

240/2012-739

Justering av avgifter för mat gällande personer med korttidsvistelse utanför
det egna hemmet, personer med placering utanför det egna hemmet och för
personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet med
verkställighet hos en kontaktfamilj, inom funktionshinderområdet
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 23 oktober 2012, § 119, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fatta beslut om självkostnadspris med 90 kr för vuxen/dag
och 65 kronor för barn/dag gällande personer med korttidsvistelse utanför det
egna hemmet, personer med placering utanför det egna hemmet och för personer
som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet med verkställighet
hos en kontaktfamilj.
I Nynäshamns kommun har avgifter för personer med korttidsvistelse utanför det
egna hemmet (LSS 9 § 6) och personer med placeringar utanför hemmet (LSS 9 §
8, 9) sedan lång tid tillbaka betalat en avgift gällande matkostnader till kommunen
om 83 kronor för vuxna och 63 kronor för barn.
För personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet, men
med verkställighet hos en kontaktfamilj har inte betalat någon matavgift till
kommunen. I omkostnadsersättningen som kommunen betalar till kontaktfamiljer
ingår ersättning för matkostnad.
För personer som har beslut om korttidsvistelse hos en kontaktfamilj föreslår
socialförvaltningen samma avgift som för personer med korttidsvistelse utanför
det egna hemmet och personer med placeringar utanför hemmet:
Socialnämndens förslag till avgifter:
90 kronor för vuxna/dag (18 år och uppåt)
65 kronor för barn/dag (0-17 år).
I avgiften ingår kostnader för samtliga måltider.
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Au § 204
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning av ärendet än
socialnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med socialnämndens förslag.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 november
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om självkostnadspris med
90 kr för vuxen/dag och 65 kronor för barn/dag gällande personer med
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, personer med placering utanför det egna
hemmet och för personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet med verkställighet hos en kontaktfamilj.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om självkostnadspris med
90 kr för vuxen/dag och 65 kronor för barn/dag gällande personer med
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, personer med placering utanför det egna
hemmet och för personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet med verkställighet hos en kontaktfamilj.
______
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

Akten

Au § 205

301/2011-449

Redovisning av 2012 års folkhälsosatsning
Sedan 2006 har särskilda folkhälsomedel avsatts i kommunens budget och för
2012 tillsattes 8,2 miljoner kronor. Av dessa medel har 7 miljoner använts till
nämndprojekt, 500 000 kronor har använts till föreningsprojekt och 700 000 kr till
folkhälsosamordnaren att förvalta för övriga satsningar som kulturvecka, sex och
samlevnadssatsning, utvärderingar med mera.
Under 2012 har fem nämndprojekt samt fem föreningsprojekt fått medel från
folkhälsofonden. Nedan redovisas nämndprojekten. En redovisning av alla
satsningar för 2012 finns presenterat i en bilaga. Redovisningen omfattar en
ekonomisk redogörelse, en presentation av nämnd- och föreningsprojekten samt
en redovisning av det alkohol och drogpolitiska programmet samt övriga
satsningar som skett under året.
Nämndprojekten har under 2012 varit:
• Barn och elevers psykiska hälsa
• Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda
• Ungdomsteam
• Tillgänglig fritid för alla
• Frivillig och föreningssamordnare
Av de fem nämndprojekten kommer Frivillig och föreningssamordnaren att ingå i
kultur och fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet, men då enbart som
föreningssamordnare. Projektet barn- och elevers psykiska hälsa avslutas. De
övriga projekten beräknas pågå fram till 2014 om fortsatta medel beviljas. En
extern utvärdering i samarbete med högskola ska starta under december 2012 och
pågå till projektens slut.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 november
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
redovisningen av folkhälsoarbetet 2012
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av folkhälsoarbetet 2012.
______
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288/2012-449

Folkhälsoansökningar 2013
Ärendebeskrivning
Sedan 2006 har folkhälsomedel avsatts i kommunens budget för att nämnder och
föreningar skall kunna söka medel för särskilda satsningar inom
folkhälsoområdet. Cirka sju miljoner varje år går till nämnderna för olika
folkhälsosatsningar.
Inför 2013 har fyra projektansökningar från nämnderna lämnats in till
kommunstyrelsen att ta beslut om.
De fyra projekten kostar tillsammans 5 716 730 kronor under 2013.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 november
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja medel till
projekten:
−
−
−
−

Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kr
Ungdomsteam, med 854 000 kr
Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda området, med 2 900 000 kr
Projekt Språngbrädan, med 530 000 kr

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel till projekten:
− Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kr
− Ungdomsteam, med 854 000 kr
− Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda området, med 2 900 000 kr
− Projekt Språngbrädan, med 530 000 kr.
_______
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Svar på medborgarförslag om flyttning av gångbro från Lidatorp till Ösmo
Ärendebeskrivning
Björn Lind kom in med ett medborgarförslag den 5 april 2011 om att flytta
gångbron i Lidatorp till Ösmo för att får en bra passage över väg 225.
Förslagsställaren påpekar att det planeras för framtida bebyggelse söder om väg
225. Därför bör kommunen passa på att använda bron där den kommer till
användning, till exempel vid Söderbyvägen eller ännu hellre vid Grytvägen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 mars 2012, § 71, att avslå
medborgarförslaget.
Nämnden konstaterar att gångbron vid Lidatorp ägs av PEAB och byggdes för att
skapa en planskild passage över väg 73, numera väg 545. Med den nya
sträckningen av väg 73 har trafikmängden minskat liksom behovet av planskild
gångpassage.
Separerade gång- och cykelpassager vid större högtrafikerade vägar är viktiga för
att nå hög trafiksäkerhet. Det ökar även tillgängligheten och människors
möjligheter att röra sig i området. Planskilda passager som medför omotiverade
omvägar och nivåskillnader gör att oskyddade trafikanter väljer att inte använda
planskildheten med ökad olycksrisk som följd.
Gångbron vid Lidatorp är utformad med långa trappor och inbjuder inte cyklister
och funktionshindrade att använda den. Som följd av detta befaras att en stor
andel av de oskyddade trafikanterna även fortsättningsvis kommer att korsa väg
225 och att den önskade effekten därmed uteblir.
Detaljplanearbete pågår för ny bostadsbebyggelse söder om väg 225 och det är
viktigt att i detta arbete belysa hur Ösmos södra och norra delar ska kunna knytas
samman på ett trafiksäkert sätt.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i miljö- och samhällsnämndens yttrande och föreslår att
medborgarförslaget anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
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Svar på medborgarförslag- Ny simhall i Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Jacobsson har i ett medborgarförslag daterat den 22 maj 2012,
föreslagit att man utreder behovet av att det byggs en ny simhall i Nynäshamn.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 september 2012 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen menar i sitt yttrande att behovet redan finns
formulerat i och med punkt 29 i Socialdemokraternas och Folkpartiets 30punktprogram för mandatperioden 2011-2014. Där står: ”En badanläggning
skapas i centrala Nynäshamn tillsammans med näringslivet”. I dagsläget har dock
näringslivet i Nynäshamn visat litet intresse för att investera i byggandet av en
simhall.
Förvaltningen anser ändå att behovet av en simhall i Nynäshamn redan är utredd i
och med att ambitionen finns att upprätta en badanläggning redan finns upprättad i
Socialdemokraternas och Folkpartiets 30-punktprogram.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i kultur- och fritidsnämndens yttrande och föreslår att
medborgarförslaget anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
______
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Svar på medborgarförslag- Uttryckningslarm nattetid till katthemmet
Ärendebeskrivning
Catherine Linderholm och Lena Lundgren har i ett medborgarförslag daterat den 5
maj 2012, föreslagit att kommunen kan bidra till uttryckningslarm nattetid till
katthemmet. Det med anledning av att förslagsställarna är oroliga för att något ska
hända katterna nattetid då katthemmet för det mesta är obemannat.
Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som i sitt yttrande menar
att det här inte är en fråga för kultur- och fritidsnämnden utan bör i så fall
diskuteras på central nivå i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 september 2012 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens synpunkter i sitt yttrande och föreslår att
medborgarförslaget avslås med anledning av att frågan inte är en kommunal
angelägenhet eftersom det inte ligger inom kommunens ansvarsområde att
tillhandahålla katthem.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i kultur- och fritidsnämndens yttrande och föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
avslås.
_______
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