UTSKRIFTSDATUM
KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

2014-02-25
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund
2014-03-05, kl 08.30
Ärenden:

Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 5 mars 2014.
Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu att läsa/hämta på Nynäshamns
politikerportal.
Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post
eva.ryman@nynashamn.se.
Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via
politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras
av webbsamordnare via e-post kommunen@nynashamn.se
Frågor om funktioner i läsplattan – kontakta telefonisupport 08-520 683 33
telefonisupport@nynashamn.se
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15. Personalfrågor
16. Näringslivsstrategi, muntlig information
17. Uppföljning av tidigare granskning avseende IT-verksamheten,
muntlig rapport
18. Utökad borgensram, SRV Återvinning AB
19. Godkännande av fusionsplan för AB Nynäshamnsbostäder och AB Telegrafen
i Nynäshamn
20. Yttrande över, betänkande av utredning om ett effektivare arbete för att
förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81)
21. Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region – modell för
regional samverkan
22. Yttrande över remiss om ansökan om ankringsförbud i kustområde utanför
Nynäs AB raffinaderi Nynäshamn
23. Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2014
24. Svar på motion om utbildning av SRY-handledare inom kommunens
städverksamhet
25. Svar på medborgarförslag om uppvaktning av 100 åringar
26. Rapport över obesvarade motioner
27. Rapport över obesvarade medborgarförslag
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Utökad borgensram, SRV Återvinning AB
Ärendebeskrivning
SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn
(Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Nynäshamns
kommuns andel är 2.25 procent.
Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal
borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av
Huddinge kommun
Nynäshamns kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för
SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52
mnkr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av
Kommuninvest behöver ett nytt övergripande borgensbeslutet tas och formuleras
enligt det ovan föreslagna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV
Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
121 mnkr, jämte därpå löpande ränta.
2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande
Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande
beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Peter Björebo

2014-02-24
Kommunstyrelsen

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 121 mnkr, jämte därpå löpande ränta.
2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande
Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid
gällande beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn
(Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Nynäshamns
kommuns andel är 2.25 procent.
Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal
borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av
Huddinge kommun
Nynäshamns kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för
SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52
mnkr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av
Kommuninvest behöver ett nytt övergripande borgensbeslutet tas och formuleras
enligt det ovan föreslagna.

Birgitta Elvås
kommunchef

Peter Björebo
ekonomichef

Bilagor

Hemställan om köp av mark samt kommunal borgen för lån för finansiering av
markköpet från SRV Återvinning AB, daterad 2014-01-20.
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§ 19
Godkännande av fusionsplan för AB Nynäshamnsbostäder
och AB Telegrafen i Nynäshamn
Ärendebeskrivning
AB Telegrafen är ett dotterbolag till AB Nynäshamnsbostäder. AB
Telegrafen är ett inaktivt bolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet.
Bolaget bildades i samband med planeringen av byggande av
ungdomsbostäder i Nynäshamns kommun. Styrelserna i AB
Nynäshamnsbostäder (”moderbolaget”) och AB Telegrafen i Nynäshamn
(”dotterbolaget”) har beslutat att dotterbolaget ska fusioneras upp i
moderbolaget. Fusionen genomförs för att det inte finns någon planering för
att ha någon verksamhet i bolaget och för att förenkla koncernens struktur
och organisation. Därigenom kan en mer kostnadseffektiv förvaltning
uppnås, vilket gör koncernen mer konkurrenskraftig.
Moderbolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget. Moderbolaget ägs av
Nynäshamns kommun som därmed ska godkänna och underteckna
fusionsplanen i egenskap av aktieägare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder
och dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska
behöriga firmatecknare underteckna fusionsplanen.

Ärendenummer:

2014-02-24

Godkännande av fusionsplan för AB
Nynäshamnsbostäder och AB Telegrafen i Nynäshamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och
dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska
behöriga firmatecknare underteckna fusionsplanen.
Ärendebeskrivning
AB Telegrafen förvärvades av AB Nynäshamnsbostäder i samband med köp av
mark vid fastigheten Telegrafen 12. En förutsättning för markförvärvet var att
Nynäshamnsbostäder köpte bolaget. AB Telegrafen har aldrig bedrivit någon
verksamhet, utan enbart innefattat ägande av fastigheten.
Under 2013 har AB Nynäshamnsbostäder påbörjat byggande av bostäder på
den aktuella fastigheten. AB Nynäshamnsbostäders styrelse har därför fattat
beslut om att avveckla bolaget. Avvecklingen görs i form av en fusion, där
dotterbolaget fusioneras upp i moderbolaget. Moderbolaget äger samtliga aktier
i dotterbolaget. Moderbolaget ägs av Nynäshamns kommun som därmed ska
godkänna och underteckna fusionsplanen i egenskap av aktieägare.

Birgitta Elvås
kommunchef
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§ 20

Yttrande över, betänkande av utredning om ett effektivare
arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (SOU
2013:81)
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet har bjudit in Nynäshamns kommun att lämna synpunkter på
betänkande av utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga
våldsbejakande extremism (SOU 2013:81).
Yttrandet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Planering och samhällsutveckling
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Sid
Ärendenummer: 21/2014-009
Handläggare: Kenneth Kollberg

2014-02-18
Kommunstyrelsen

Yttrande över, betänkande av utredning om ett effektivare
arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (SOU
2013:81)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet har bjudit in Nynäshamns kommun att lämna synpunkter på
betänkande av utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga
våldsbejakande extremism (SOU 2013:81).
Bakgrund
Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag om hur ett effektivare arbete för
att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på
nationell och lokal nivå. Samt att utveckla ett utbildningsmaterial som kan
användas för att kompetensutveckla berörda aktörer som på olika sätt medverkar i
det förebyggande arbetet.
Utredningen betonar distinktionen mellan extrema åsikter och våldsamma
brottsliga handlingar. Det är våldsamma handlingar som utgör brott som ska
betonas i det förebyggande arbetet och att det inte avser att förebygga att individer
har vissa extrema åsikter.
Utredningens fokus ligger på det brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism. Utredningen föreslår att regeringen inrättar en nationell samordnare
för förebyggande av våldsbejakande extremism och att den i första hand bör
placeras som en enhet vid brottsförebyggande rådet. Vidare förslås att
myndigheten får ett resurstillskott för att utföra uppdraget.
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Uppdraget för den nationelle samordnaren bör vara att utveckla och stödja lokal
samverkan i förebyggande av våldsbejakande extremism. Sprida relevant
forskning och kunskap om förekomsten av våldsbejakande extremism och
fungerande förebyggande arbete. Att vara rådgivare och stöd till lokala aktörer.
Att utveckla och förvalta utbildningsmaterial. Kontinuerligt hålla relevanta
utbildningar. Att årligen anordna nätverksträffar för att koordinera arbetet.
Kontinuerligt följa upp pågående arbete med förebyggande av våldsbejakande
extremism. Utredningen har valt att ta fram en webbplats där aktuellt
utbildningsmaterial hålls tillgängligt.
Modellen för samverkan som lyfts fram är den Danska SSP-modellen där
samverkansparterna utgörs av skola, socialtjänst och polis. Utredaren föreslår
också att det inrättas en nationell samordningsgrupp med företrädare från polis,
Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och i viss mån även
säkerhetspolisen. Kärnan på lokal nivå utgörs av kommun och polis. Beroende på
lägesbild involveras även andra aktörer såsom myndigheter, föreningar, samfund
och delar av det lokala näringslivet.
Utredningen lyfter också fram att våldsbejakande extremism är ett av flera
perspektiv inom det brottsförebyggande fältet. Därmed kan och bör inte
utbildningsmaterialet separeras från andra närliggande ämnen. De betonar också
vikten av att de aktörer som redan arbetar med att förebygga brott generellt får
mer kunskaper för att i arbetet även integrera perspektivet våldsbejakande
extremism.
Kommunstyreförvlatningens synpunkter
Nynäshamns kommun instämmer i utredningens förslag att regeringen inrättar en
nationell samordnare för förebyggande av våldsbejakande extremism med i
huvudsak det uppdrag som föreslagits. Vi delar också synpunkten att den i första
hand bör placeras som en enhet vid brottsförebyggande rådet. Vi ställer oss också
positiva till att utbildningsmaterial görs tillgängligt på det vis som utredningen
föreslår.
Utredningen pekar på att kommun och polis är de centrala aktörerna i arbetet med
att förebygga våldsbejakande extremism och att kommun och polis redan idag har
en god generell samverkan kring brottsförebyggande arbete. En viktig faktor att
lyfta fram är att när det brottsförebyggande arbetet struktureras och det
förebyggande arbetet utgår från en gemensam problembild leder det i högre grad
till ett bättre brottsförebyggande resultat. I och med det är det också viktigt att det
material som kommer att produceras innehåller metodverktyg av hög kvalitet för
det fortsatta förebyggande arbetet.
Avlutningsvis delar vi uppfattningen att det ytterst handlar om att stärka befintliga
aktörers förmåga att också förebygga våldsbejakande extremism. Att det görs
genom att stärka kunskapen om våldsbejakande extremism hos de som redan idag

3(3)
arbetar generellt med brottsförebyggande arbete. Utifrån ett kommunalt
perspektiv handlar det om att inkludera det pågående förebyggande arbetet med
kunskap om och utveckling av effektiva metoder som även inbegriper att
förebygga våldsbejakande extremism.

Birgitta Elvås
kommunchef

Kenneth Kollberg
säkerhetsansvarig

Bilaga:
1. Sammanfattning av betänkande av utredning om ett effektivare arbete för att
förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81)
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Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri
region – modell för regional samverkan
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2013 att rekommendera länets kommuner att anta
avsiktförklaringen om en trygg, säker och störningsfri region.
Ett antal samhällsviktiga aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka
samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera
oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. Arbetet
har ägt rum i olika projekt inom ramen för Program för samverkan - Stockholmsregionen. En modell för samverkan har tagits fram och ska införas under 2014.
Kommunerna har varit representerade i arbetet, genom att KSL:s förbundsdirektör
och två kommundirektörer har ingått i styrgruppen. Dessutom har fyra
säkerhetschefer från kommuner funnits med i en samordningsgrupp. Programmet
har också presenterat samverkansmodellen på KSL:s kommundirektörsträff och
kommunstyrelseordförandeträff.
Avsiktförklaringen är tänkt att börja gälla från och med den 1 april 2014 och
gäller därefter tills vidare. Avsiktsförklaringen kommer att följas av en
överenskommelse 2015. KSL önskar få svar på Nynäshamns kommuns
ställningstagande senast den 31 mars 2014.
Kommuntyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en effektiv samverkan är central i en
situation av störningar och kris. Att som förslaget innebär att ha en färdig struktur
för samverkan och att den strukturen även samverkar innan något har inträffat ger
stora möjligheter att bättre klara av krissituationer. Alla händelser sker i ett
geografiskt område, d v s i en kommun. Vi har under åren sett att när samverkan
brister, så är det våra kommuninvånare som drabbas. Därför ser
kommunstyrelseförvaltningen positivt på den föreslagna lösningen och föreslår
kommunstyrelsen att anta avsiktsförklaringen om en trygg, säker och störningsfri
region – modell för regional samverkan.
Inom Nynäshamns kommun är det främst funktionen kommunchef och
säkerhetsansvarig som kommer att tas i anspråk för att aktivt driva uppdraget
inom samverkansfunktionen. Finansieringen förväntas ske inom ramen för det
statliga 2:4 anslaget.
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Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till avsiktförklaring om en trygg,
säker och störningsfri region – modell för regional samverkan.
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Sid
Ärendenummer: 213/2013-106
Handläggare: Kenneth Kollberg
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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri
region – modell för regional samverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till avsiktförklaring om en trygg,
säker och störningsfri region – modell för regional samverkan.
Bakgrund
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2013 att rekommendera länets kommuner att anta
avsiktförklaringen om en trygg, säker och störningsfri region.
Ett antal samhällsviktiga aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka
samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera
oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. Arbetet
har ägt rum i olika projekt inom ramen för Program för samverkan - Stockholmsregionen. En modell för samverkan har tagits fram och ska införas under 2014.
Kommunerna har varit representerade i arbetet, genom att KSL:s förbundsdirektör
och två kommundirektörer har ingått i styrgruppen. Dessutom har fyra
säkerhetschefer från kommuner funnits med i en samordningsgrupp. Programmet
har också presenterat samverkansmodellen på KSL:s kommundirektörsträff och
kommunstyrelseordförandeträff.
Avsiktförklaringen är tänkt att börja gälla från och med den 1 april 2014 och
gäller därefter tills vidare. Avsiktsförklaringen kommer att följas av en
överenskommelse 2015. KSL önskar få svar på Nynäshamns kommuns
ställningstagande senast den 31 mars 2014.
Ärendebeskrivning
Stockholmsregionen förväntas fortsätta expandera, vilket innebär att kraven på att
kunna hantera och minimera störningar kommer att öka. För att möta framtidens
utmaningar förslår Program för samverkan att det etableras en strukturerad och
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effektiv modell för samverkan inom regionen. Det sker genom att samordna
regionens resurser mer effektivt, för att på så sätt förebygga och minimiera
oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser. Målet är
att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare, både
till vardags och i krissituationer.
Syftet med avsiktsförklaringen är att med ett gemensamt förhållningssätt etablera:
− en snabb och samordnad krisberedskap och informationshantering
− en effektiv användning av resurser
− ett proaktivt förhållningssätt hos de olika aktörerna
Deltagande parter är: Länsstyrelsen Stockholms län, kommuner i Stockholms län,
Stockholms läns landsting, SOS alarm, Trafikverket, Polismyndigheten
Stockholms län, Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Stockholms
brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda.
Varje aktör har ett eget ansvar, men förväntas aktivt bidra till ett koordinerat
beslutsfattande genom att tillsammans med övriga aktörer inrikta och samordna
det gemensamma regionala arbetet. I det arbetet ingår bland annat att:
− förankra och kontinuerligt utveckla gemensamma rutiner och processer,
representera i regionala samverkansforum,
− identifiera och genomföra gemensamma utbildningsinsatser
− löpande pröva möjligheten att dela gemensamma resurser och kompetens.
Regionala rådet med Länsstyrelsen som ordförande har det övergripande ansvaret
för att samverkan sker utifrån avsiktsförklaringen.
Modellen – En trygg, säker och avbrottsfri region utgår från en struktur som
bygger på tre samverkansnivåer:
− Regionalt inriktande,
− Regionalt samordnande
− Verkställande.
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De tre samverkansnivåerna har olika fokus när det gäller den gemensamma
hanteringen av regionala frågor. Deltagarna kallas utifrån funktion och mandat.
Ett ansvar ligger i att återföra information till hemorganisationen. Länsstyrelsen i
Stockholm har ett övergripande ansvar för att sammankalla och initialt leda
arbetet i de olika forumen.
Parterna ansvarar för att driva, utveckla och löpande följa upp arbetet utifrån
Regionala rådets intensioner. Avsiktsförklaringen förutsätter att personella
resurser och kostnader kan inrymmas inom deltagande organisations budget.
Kommuntyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en effektiv samverkan är central i en
situation av störningar och kris. Att som förslaget innebär att ha en färdig struktur
för samverkan och att den strukturen även samverkar innan något har inträffat ger
stora möjligheter att bättre klara av krissituationer. Alla händelser sker i ett
geografiskt område, d v s i en kommun. Vi har under åren sett att när samverkan
brister, så är det våra kommuninvånare som drabbas. Därför ser
kommunstyrelseförvaltningen positivt på den föreslagna lösningen och föreslår
kommunstyrelsen att anta avsiktsförklaringen om en trygg, säker och störningsfri
region – modell för regional samverkan.

4(4)

Inom Nynäshamns kommun är det främst funktionen kommunchef och
säkerhetsansvarig som kommer att tas i anspråk för att aktivt driva uppdraget
inom samverkansfunktionen. Finansieringen förväntas ske inom ramen för det
statliga 2:4 anslaget.

Birgitta Elvås
kommunchef

Kenneth Kollberg
säkerhetsansvarig

Bilaga:
1. Kommunförbundet Stockholms Läns skrivelse 2013-12-12, ”Avsiktsförklaring
om en trygg, säker och störningsfri region – modell för regional samverkan”.
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Sammanträdesdatum

2014-03-05

AU § 22

§ 22
Yttrande över remiss om ansökan om ankringsförbud i
kustområde utanför Nynas AB: raffinaderi Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen ”Ansökan om
ankringsförbud i kustområde utanför Nynas AB: raffinaderi Nynäshamn”. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 februari 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer: 36/2014-427
Handläggare: Anna Eklund

2014-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över remiss om ansökan om ankringsförbud i
kustområde utanför Nynas AB: raffinaderi Nynäshamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig i enlighet med miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen ”Ansökan om
ankringsförbud i kustområde utanför Nynas AB: raffinaderi Nynäshamn”. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande.

Birgitta Elvås
kommunchef

Postadress

Besöksadress

Anna Eklund
planeringschef

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se
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Sammanträdesdatum

2014-03-05

§ 23

AU § 23

Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2014
Ärendebeskrivning
Föreningen Sorundafestivalen har ansökt om bidrag för att kunna genomföra
Sorundafestivalen den 5-7 juni 2014.
Under 2011 startade demokratiprojektet ”Alla kan i Nynäshamn”. Under våren
2012 genomfördes den första Sorundafestivalen. Efter att en festivalförening
bildats kunde festivalen genomföras även 2013. Föreningen arbetar för ett fortsatt
engagemang kring festivalen. Samarbete sker med de folkhälsoprojekt som pågår
och som berör Sorundaområdet.
Målgruppen för festivalen är främst alla boende i Sorundaområdet men även
andra, ung som gammal. Målet för festivalen är att tillsammans skapa aktiviteter
där alla får vara delaktiga och där man kan öka stoltheten för sin bygd i
samverkan mellan många olika aktörer. Ett övergripande syfte är att lyfta fram
Sorunda som en bra ort att bo och verka i.
Föreningen Sorundafestivalen räknar med att kostnaderna totalt blir 350 000
kronor varav 150 000 kronor kan finansieras med sponsorer, medlemsavgifter och
övriga bidrag. Föreningen ansöker om 200 000 kronor från kommunen. Medlen
ska användas till att möjligöra för planerade aktiviteter under Sorundafestivalen
som tält, ljud och ljus, el, vatten, toaletter och marknadsföring.
Redovisning kommer att ske med hjälp av en skriftlig dokumentation med bilder
och text.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan
med 200 000 kronor. Medlen tas från projektet Alla kan i Nynäshamn.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Anna Eklund

2014-02-23
Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan
med 200 000 kronor. Medlen tas från projektet Alla kan i Nynäshamn.
Ärende
Föreningen Sorundafestivalen har ansökt om bidrag för att kunna genomföra
Sorundafestivalen den 5-7 juni 2014.
Under 2011 startade demokratiprojektet ”Alla kan i Nynäshamn”. Under våren
2012 genomfördes den första Sorundafestivalen. Efter att en festivalförening
bildats kunde festivalen genomföras även 2013. Föreningen arbetar för ett fortsatt
engagemang kring festivalen. Samarbete sker med de folkhälsoprojekt som pågår
och som berör Sorundaområdet.
Målgruppen för festivalen är främst alla boende i Sorundaområdet men även
andra, ung som gammal. Målet för festivalen är att tillsammans skapa aktiviteter
där alla får vara delaktiga och där man kan öka stoltheten för sin bygd i
samverkan mellan många olika aktörer. Ett övergripande syfte är att lyfta fram
Sorunda som en bra ort att bo och verka i.
Föreningen Sorundafestivalen räknar med att kostnaderna totalt blir 350 000
kronor varav 150 000 kronor kan finansieras med sponsorer, medlemsavgifter och
övriga bidrag. Föreningen ansöker om 200 000 kronor från kommunen. Medlen
ska användas till att möjligöra för planerade aktiviteter under Sorundafestivalen
som tält, ljud och ljus, el, vatten, toaletter och marknadsföring.
Redovisning ska ske med en skriftlig dokumentation.
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen är att bevilja ansökan.
Att skapa möjligheten att få vara delaktig och ha ett inflytande är det mest
grundläggande för folkhälsan. I ett demokratiskt samhälle tillskrivs alla människor
lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha ett inflytande. Det
ska alltså vara en rättighet i vår samhällsstruktur. Genom att tillsammans arbeta
med en gemensam aktivitet kan engagemanget, delaktigheten och inflytandet för
sin bygd öka. Resultatet kan bli att människor växer med uppgiften. Hälsan blir
bättre när man känner en ökad mening med tillvaron och individen finns i ett
sammanhang och det kan även stimulera till ett ökat samhällsengagemang.
Satsningen går i linje med första nationella folkhälsoområdet ”Delaktighet och
inflytande i samhället”. Arbetet och engagemanget kring Sorundafestivalen är en
viktig aktivitet när det gäller att minska ojämlikheten i hälsa då festivalen är till
för alla och där samarbetet med bland annat tillgänglig fritid möjliggör för
funktionsnedsatta personer att medverka.
Medlen tas från projekt ”Alla kan i Nynäshamn”, den demokratisatsning som
under 2012 startade upp festivalen. Projektet avslutas sommaren 2014.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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Sammanträdesdatum

2014-03-05
AU § 24

§ 24

Svar på motion om utbildning av SRY-handledare inom
kommunens städverksamhet
Ärendebeskrivning
Georgios Tsiouras (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige, daterad
2012-12-21. I motionen framhålls vikten av att städningen i kommunen utförs
”med rätt kompetens”. Motionären anser det därför angeläget att kommunens
lokalvårdare erhåller erforderlig kompetensutveckling. Motionären hoppas att det
ska leda till högre effektivitet, ökad produktivitet och att medarbetarna därigenom
utvecklas i arbetet. Som ett steg för att utveckla kompetensen hos lokalvårdarna
föreslås att en eller flera anställda utbildas till diplomerade SRY-handledare. I
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser i ärendet finns mer
information om vad SRY är.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Sid

Arbetsgivaravdelningen
Senior rådgivaren

1 (3)

•

2014-02-17
Kommunstyrelsen

Svar på motion om utbildning av SRY-handledare inom
kommunens städverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Ärendebeskrivning
Georgios Tsiouras (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige, daterad
2012-12-21. I motionen framhålls vikten av att städningen i kommunen utförs
”med rätt kompetens”. Motionären anser det därför angeläget att kommunens
lokalvårdare erhåller erforderlig kompetensutveckling. Motionären hoppas att det
ska leda till högre effektivitet, ökad produktivitet och att medarbetarna därigenom
utvecklas i arbetet. Som ett steg för att utveckla kompetensen hos lokalvårdarna
föreslås att en eller flera anställda utbildas till diplomerade SRY-handledare. I
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser i ärendet finns mer
information om vad SRY är.
Remiss, bordläggning och återremiss
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2013-01-30
uttryckt sig positivt om motionärens initiativ rörande grundläggande basutbildning. Den väsentligt mer omfattande handledarutbildningen anses dock inte
lönsam att satsa på då personalgruppen och verksamheten är för liten.
Förvaltningen förordar därför avslag på motionen. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2013-03-21, § 36, föreslagit
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-19, § 138, föreslå kommunfullmäktige att
motionen skulle anses besvarad.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2013-09-11, § 112, och återremitterades därefter 2013-10-09, § 132, med syfte ”att utreda frågan grundligare,
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särskilt avseende kostnaderna för kommunens ambition jämfört med motionens
intention.”
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar i sin kompletterande
utredning, att motionärens förslag är mer än dubbelt så dyrt än förvaltningens
förslag och att det inte är motiverat att hålla sig med egna handledare i
kommunens begränsade verksamhet.
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens beräkning utgår från antagandet att en
person var tredje år ur städpersonalen utbildas hos SRY. Antagandet som sådant
bedöms realistiskt utifrån erfarenhet.
Tabell : Kostandsberäkning av SRY-utbildning, jämförelse mellan förvaltningens
förslag och motionärens förslag.
År

Förvaltningens
förslag
7 000 (nivå 1)

1
2
3
4
7 000 (nivå 1)
5
6
7
7 000 (nivå 1)
Summa 21 000

Motionärens förslag
7 000 (nivå 1)
7 000 (nivå 2)
18 500
18 500
51 000

Kostnadsberäkningen av förvaltningens förslag baseras på att en person ur
städpersonalen går SRY-utbildningen på grundnivå vart tredje år. I motionärens
förslag går en person den lägsta basnivån år ett och den andra nivån år två. Under
det tredje året genomför vederbörande handledarutbildningen. Handledaren ska
sedan fortbildas till samma kostnad som handledarutbildningen kostar vart tredje
år.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2014 att i första hand
satsa på SRY-bas-utbildningen och utbildning i ergonomi och golvvård för de
anställda.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-12-12, § 210, med beaktande av
den egna förvaltningens kompletterande utredning beslutat föreslå att motionen
avslås.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ambition om att kompetensutveckla lokalvårdarna inom ramen för
SRY och förhoppningen är att en eller flera varje år ska genomgå den grundläggande SRY-bas-utbildningen. Två anställda har under 2013 påbörjat denna
utbildning och ytterligare två genomgår utbildningen under 2014. Den väsentligt

3(3)

mer omfattande handledarutbildningen anses dock, vid en samlad bedömning, inte
nödvändig i verksamheten.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med återremissen har haft en ordentlig genomgång med
motionären i ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att serviceenheten vid miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen avser att rekrytera två gruppchefer till städverksamheten. De ganska omfattande kvalifikationskraven för innehavare av
dessa befattningar inbegriper bland annat önskemål om SRY- eller s.k. Prylutbildning.
Kommunstyrelseförvaltningen vill i likhet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen se till motionärens initiativ och goda syfte, men instämmer i sak i
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttranden och föreslår att motionen anses
besvarad.

Birgitta Elvås
kommunchef
L E Dedering
senior rådgivare

Bilagor:
1. Motion till kommunfullmäktige, 2012-12-21
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrande, 2013-03-21 med
tillhörande tjänsteskrivelse 2013-01-30
3. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2013-05-27
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 79/2013
5. Kommunstyrelsens beslut § 138/2013
6. Kommunfullmäktiges beslut §§ 112 och 132/2013
7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrande, 2013-12-12 med
tillhörande tjänsteskrivelse 2013-10-29
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§ 25

AU § 25

Svar på medborgarförslag om uppvaktning av 100 åringar
Ärendebeskrivning
Karl Stabén har i ett medborgarförslag daterat den 30 september 2013 föreslagit
att Nynäshamns kommun ska skicka en gratulationshälsning till
kommunmedborgare som fyller 100 år som ett tecken på uppskattning.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om att det är ett bra
förslag. Att fylla 100 år är stort och inte alla förunnat. Statistik från de senaste
åren visar att antalet som blev 100 år i Nynäshamns kommun var:
2010- 0 personer
2011- 3 personer
2012- 0 personer
2013- 2 personer.
Att uppmärksamma dem genom en gratulationshälsning i samband med dagen
vore en fin sak att göra.
Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på kostnaderna och bedömer dessa som
rimliga. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningen får uppdraget att från och med den 1 januari
2015 införa som rutin att fira de kommunmedborgare som fyller 100 år med en
gratulationshälsning från kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om att bifalla
medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

1 (2)

Sid
Ärendenummer: 2/2013-061
Handläggare:Lina Pennlert

Kansliavdelningen
2014-02-24
Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om uppvaktning av 100 åringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Karl Stabén har i ett medborgarförslag daterat den 30 september 2013 föreslagit
att Nynäshamns kommun ska skicka en gratulationshälsning till
kommunmedborgare som fyller 100 år som ett tecken på uppskattning.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om att det är ett bra
förslag. Att fylla 100 år är stort och inte alla förunnat. Statistik från de senaste
åren visar att antalet som blev 100 år i Nynäshamns kommun var:
2010- 0 personer
2011- 3 personer
2012- 0 personer
2013- 2 personer.
Att uppmärksamma dem genom en gratulationshälsning i samband med dagen
vore en fin sak att göra.
Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på kostnaderna och bedömer dessa som
rimliga. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningen får uppdraget att från och med den 1 januari
2015 införa som rutin att fira de kommunmedborgare som fyller 100 år med en
gratulationshälsning från kommunen.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se

2(2)
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om att bifalla
medborgarförslaget.

Birgitta Elvås
kommunchef

Beslutsunderlag:
Medborgarförslaget, 2013-09-30
Expedieras:
KC
Akten

Lina Pennlert
utredare
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AU § 26

Rapport över obesvarade motioner

§ 26
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 21 februari
2014. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
87/2013-060
Harry Bouveng (M) har den 25 april 2013 inkommit med motion om införande av
utmaningsrätt i Nynäshamn. Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2014,
§ 10, att återremittera motionen. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
156/2013-060
Turid Rosenlund (-) har den 15 augusti 2013 inkommit med en motion om
presenter och julklappar som hjälper. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
194/2013-060
Antonella Pirrone (KD) har den 13 november 2013 inkommit med en motion
”Det ska vara lätt att göra det rätt” om källsortering. Yttrande över motionen har
inkommit från AB Nynäshamnsbostäder. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
1/2014-060
Lena Dafgård (SN) har den 30 december 2013 inkommit med en motion om
revidering av policy för representation. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

1 (1)

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Sid
Referens Eva Ryman

2014-02-24
Kommunstyrelsen

Rapport över obesvarade motioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 21 februari
2014. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
87/2013-060
Harry Bouveng (M) har den 25 april 2013 inkommit med motion om införande av
utmaningsrätt i Nynäshamn. Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2014,
§ 10, att återremittera motionen. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
156/2013-060
Turid Rosenlund (-) har den 15 augusti 2013 inkommit med en motion om
presenter och julklappar som hjälper. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
194/2013-060
Antonella Pirrone (KD) har den 13 november 2013 inkommit med en motion
”Det ska vara lätt att göra det rätt” om källsortering. Yttrande över motionen har
inkommit från AB Nynäshamnsbostäder. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
1/2014-060
Lena Dafgård (SN) har den 30 december 2013 inkommit med en motion om
revidering av policy för representation. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Birgitta Elvås
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

2014-03-05
AU § 27

§ 27
Rapport över obesvarade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar medborgarförslag som kommunfullmäktige fattat beslut om
att delegera beslutanderätt för t o m den 12 februari 2014.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Sid
Referens

1 (3)
Eva Ryman

2014-02-24

Kommunstyrelsen

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar medborgarförslag som kommunfullmäktige fattat beslut om
att delegera beslutanderätt för t o m den 12 februari 2014.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade:
Kultur- och fritidsnämnden:
1657/2012 Medborgarförslag om bollplan i Segersäng
2135/2013 Medborgarförslag om att anlägga en kommunal badplats i Ösmo.
Barn- och utbildningsnämnden:
941/2013 Medborgarförslag om gräsplan vid Viaskolan.
2209/2013 Medborgarförslag om arvode till ledamöter i ungdomsfullmäktige.
118/2014 Medborgarförslag om inköp av leksaker till förskolorna.
119/2014 Medborgarförslag om att servera svenskt kött och ekologisk mat på
förskolor, skolor och äldreboenden.

Postadress

Besöksadress

149 81 Nynäshamn

Stadshusplatsen 1

E-post: eva.ryman@nynashamn.se

Leveransadress

Telefon direkt

08-520 682 13

Mobiltelefon

Telefax
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Socialnämnden
1454/2013 Medborgarförslag om att erbjuda flera pensionärsorganisationer att
delta i tjänsten Svar direkt.
15/2014 Medborgarförslag om gratis broddar till de som är 65 år och äldre.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
1497/2012 Medborgarförslag om att rusta upp området mellan Vanstaskolan och
badhus/biblioteket i Ösmo.
1499/2012 Medborgarförslag om att anlägga en trevlig parkmiljö vid gångstråket
under elledningsgatan strax norr om Vanstaskolan.
74/2013 Medborgarförslag om återvinningscentral i Ösmos norra delar.
363/2013 Medborgarförslag om fler papperskorgar i Ösmo.
719/2013 Medborgarförslag om att ersätta de trappor som ansluter till Trollvägen
med Vikgatan med en asfalterad cykelväg.
1050/2013 Medborgarförslag om möjlighet att ställa undan hela möbler, lampor,
sängar, kaffekokare mm vid SRV återvinning AB.
1051/2013 Medborgarförslag om att uppföra toaletter vid Svandammsparken i
närheten av boulebanorna.
1530/2013 Medborgarförslag om att bygga en gång/cykelbana mellan Kalvö
industriområde och Solberga.
1735/2013 Medborgarförslag om att sätta upp informationsskyltar med historik
och bilder vid ett antal platser och byggnader i Nynäshamns tätort.
1746/2013 Medborgarförslag om att installera en toalett i Stadsparken.
1770/2013 Medborgarförslag om att enkelrikta Järnvägsgatan 24-30 utanför
Svandammsskolan del av dagen, vid lämning och hämtning av barnen.
1830/2013 Medborgarförslag om att bygga trafiksäkra busshållplatser i Ösmo och
att göra bussvägarna till huvudleder.
1905/2013 Medborgarförslag om utsmyckningen av cirkulationsplatsen vid
Konsul Johnsons väg.

3(3)

1997/2013 Medborgarförslag om breddning och upprustning av boulebanan i
Ösmo centrum.
2107/2013 Medborgarförslag om att komplettera de träningsredskap som finns i
Svandammsparken och utmed Strandvägen med ett utegym i trä i Stadsparken.
2133/2013 Medborgarförslag om att förlänga trottoar mellan Björn Barkmans väg
och Sköndalsvägen i Ösmo.
2136/2013 Medborgarförslag om att upprusta hälsoslingan i Ösmo.
2290/2013 Medborgarförslag om att anlägga en cykelväg från Vanstastallet till
skolan i Spångbro.
2388/2013 Medborgarförslag om att skynda på processen att förtäta Ösmo genom
att erbjuda tomter för eget byggande.

Birgitta Elvås
Kommunchef

