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§ 149/16

2016/0290/106

Remiss av Trafikverkets förslag till förändring av riksintresse för
farleden mellan Landsort och Södertälje
Maria Landin, enhetschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om remissen
och att ett förslag till yttrande kommer att utarbetas till kommunstyrelsens sammanträde den
14 december.
_____

Kopia: Akten
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§ 150/16

Dnr KS/2016/0300/219-1

Uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram nya
klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram
nya klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun.
Bakgrund
Kommunens miljömål samt klimat- och energiplan behöver revideras for att möta upp de miljö- och
klimatmål samt lagkrav som ställs på nationell nivå. För att implementera miljö- och klimatmålen i
den kommunala organisationen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram
nya klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun.
______

Kopia: Akten
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§ 151/16

Dnr KS/2011/0227/212-19

Fördjupad översiktsplan Nynäshamns stad, beslut om granskning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att revidera följande: revidera begrepp om
naturmark och förtydliga karta över Fredsgatan och Hamngatan, med dessa justeringar
överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Den Fördjupade översiktplanen beskriver kommunens viljeinriktning för hur Nynäshamns stads
mark- och vattenområden ska utvecklas fram till 2030. Planen uttrycker kommunens vilja kring
bebyggelseutvecklingen i staden, vilka kvaliteter som ska bevaras och utvecklas och vilken slags
stad som är önskvärd att utveckla. Planen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier som
ska vara vägledande vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden, dessa
strategier är: Inifrån och ut, Stärka, Variera och Koppla.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda med olika aktörer när ett förslag till
översiktsplan eller ändring i planen upprättats. Den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd
mellan den 1 juli till 31 oktober 2015. Under samrådet gavs myndigheter, sakägare och andra
som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Ärendet
Efter samrådet har förankringsmöten hållits internt med berörda enheter. De synpunkter som
framkommit har bland annat berört behovet av att tydliggöra hur behov av lokaler för kommunal
service kan tillgodoses.
Förslaget är nu bearbetat och inkomna synpunkter har beaktats. I granskningshandlingens
inledning beskrivs vilka förändringar av dokumentet som gjorts efter samrådet.
Under granskningen ges nu återigen myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen
möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Fördjupad översiktsplan för
Nynäshamns stad ska ske mellan den 16 januari och den 28 februari 2017.
______

Kopia: Akten
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§ 152/16

Dnr KS/2015/0141/212-9

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om granskning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
ska ske mellan den 16 januari och 28 februari 2017.
Bakgrund
Ett förslag till Grönstrukturplan som beskriver kommunens viljeinriktning för hur grönstrukturen
i och omkring Nynäshamns stad ska utvecklas under de kommande femton åren (till 2030), har
tagits fram av enheten för Strategisk utveckling på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Grönstrukturplanen ska vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och utgöra ett
kunskapsunderlag till Fördjupning av översiktsplan för Nynäshamns stad.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda med olika aktörer när ett förslag till
översiktsplan eller ändring i planen upprättats. Grönstrukturplanen var ute på samråd mellan den
30 juni och 30 september 2015. Under samrådet gavs myndigheter, sakägare och andra som
berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Ärendet
Under samrådet kom det in yttranden på Grönstrukturplanen från 15 myndigheter/organisationer
och från två privatpersoner. Det kom även in synpunkter under den utställning som hölls i
kommunens växthus i centrala Nynäshamn, ett samrådsmöte i Folkets hus och från en webenkät
på kommunens webplats.
Efter samrådet har även förankringsmöten hållits internt med berörda enheter. Synpunkter har
bland annat berört följande:
-

Att det bör pekas ut vilken natur som bör skyddas.
Att kraven på utemiljöns kvalitet vid exploatering bör tydliggöras.
Att de generella riktlinjerna för grönstrukturens utveckling bör förtydligas.

Förslaget är nu bearbetat och inkomna synpunkter har beaktats.
Under granskningen ges återigen myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen
möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
ska ske mellan den 16 januari och 28 februari 2017.
____

Kopia: Akten
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§ 153/16

Dnr KS/2016/0236/211-4

Yttrande över remiss: Förfrågan om prioriterade åtgärder samt
avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning, Länsplan för
regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
- Godkänna Södertörnskommunernas förslag till gemensamt yttrande över behov på
Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen
2018 - 2029
- Godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som Nynäshamns
kommuns eget svar på förfrågan om prioriterade åtgärder i Länsplanen 2018-2029.
Bakgrund
Enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska Länsstyrelsen
begära in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter. Det finns
även möjlighet att söka medfinansiering till större åtgärder i det kommunala vägnätet förutsatt att
det bedöms vara av regional eller delregional betydelse. Länsstyrelsen önskar därför få in väl
avvägda och hårt prioriterade åtgärdsförslag från de tillfrågade aktörerna.

Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över kommunens viktigaste förslag till
åtgärder inom samtliga transportslag oavsett om åtgärderna är hemmahörande i länsplan,
nationell plan eller faller inom ramen för landstingets investeringsansvar.
Länsstyrelsen utgår från utvärderingsverktyg vid prioritering av åtgärder. De kommer att lägga
stor vikt vid effektiva åtgärder som stöttar hållbart resande, bostadsbyggande och omställningen
mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. Förslagen bör prioritera effektiva
åtgärder som har stor nytta i förhållande till åtgärdens kostnad.
Länstransportplanen medför betydande miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att tas fram parallellt med länsplanen och ingå som en
del i en större konsekvensbedömning av länsplanen där sociala perspektiv och jämställdhet också
ingår.
Övergripande synpunkter
Nynäshamns kommun har inga synpunkter på miljöbedömningens avgränsning, den är tillräcklig
för fortsatt arbete.
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§ 153/16
Nynäshamns kommuns högst prioriterade projekt i Länsplanen är åtgärder enligt den
genomförda åtgärdsvalsstudien på väg 225.
Längs vägen färdas redan mycket tunga transporter, och trafiken kommer att öka än mer under
Stockholm Norvik hamns byggtid och efter dess öppnande. Väg 225 är även viktig för hamnen i
Stora Vika, som även den alstrar tung trafik.
Särskilt prioriterat är trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter, utbyggda gångoch cykelbanor.
Nynäshamns kommun ser även åtgärder som kan möjliggöra en mer attraktiv kollektivtrafik som
viktigt och även av regional angelägenhet. Förbättrad kollektivtrafik och trafiksäkerhet är
avgörande för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart och bidra med både arbetsplatser,
bostäder och rekreationsområden i en växande region.
Kommunen anser att fortsatt dubbelspårsutbyggnad på Nynäsbanan söder om Hemfosa samt
åtgärder på länsväg 225 och Tvärförbindelse Södertörn bör finnas med i investeringsplanerna
som sträcker sig fram till år 2029.
Utöver detta ser även kommunen att åtgärdsstudie genomförs på väg 73, delsträcka ÄlgvikenNynäshamns hamn. Samt att åtgärder genomförs som presenteras i åtgärdsvalsstudie för
Segersängsvägen.

Kommentarer till bilaga – åtgärdsförslag Nynäshamns kommun
I och med att tvärförbindelse Södertörn har försenats leder det till problem när Stockholm
Norvik hamn nu genomförs. Utan tvärförbindelse finns inga rimliga vägalternativ till väg 225 för
trafiken till och från Nynäshamn som har start- eller målpunkt söder eller väster om Södertälje.
Väg 225 har inte bästa möjliga utformning med tanke på den stora andelen tunga transporter och
att vägen används för skolresor. För att förbättra för gång- och cykeltrafikanter behöver gångoch cykelnätet byggas ut för att koppla ihop kommundelcentrumen Ösmo och SpångbroSunnerby-Gudby samt Ösmo och Nynäshamns stad. Både arbetspendling med cykel samt
turism- och rekreationsresor med cykel har potential att öka mycket om en gång- och cykelväg
byggs längs med hela eller delar av väg 225 samt delar av Nynäsvägen.
För Nynäshamns kommuns utveckling är kommunikationer med Stockholm och resten av länet
avgörande. En stor del av den förvärvsarbetande befolkningen i kommunen arbetspendlar till
andra kommuner. För att Nynäshamns kommun ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt är det
viktigt att kollektivtrafikens konkurrenskraft ökar. För att pendeltågstrafiken ska kunna bli
pålitligare och snabbare måste hela Nynäsbanan bli dubbelspårig. Dubbelspår blir än viktigare i
och med Stockholm Norviks hamn, därför måste åtgärd i gällande länsplan fortsatt finnas kvar,
det vill säga att Nynäsbanan anpassas för gods med förbättrad kraftförsörjning samt buller- och
vibrationsåtgärder.
Alla åtgärder som kommunen vill se att länsplanen för 2018-2029 ska innehålla, har rangordnas i
bifogad matris.
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§ 153/16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- Godkänna Södertörnskommunernas förslag till gemensamt yttrande över behov på
Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen
20182029
- Godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som Nynäshamns
kommuns eget svar på förfrågan om prioriterade åtgärder i Länsplanen 20182029
______

Kopia: Akten
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§ 154/16

Dnr KS/2016/0277/289-2

Begäran om kostnadstäckning för Södra flygeln
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en hemställan till kommunstyrelsen
gällande kostnadstäckning för skillnaden i utfallet mellan hyran och hyresutfallet för
verksamhetslokalen Södra flygeln.
Bakgrund
Nynäshamns kommuns åtagande avseende flyktingmottagande ställer krav på att ordna boende
för våra nya invånare. Under året har alternativa boendeformer undersökt både inom
kommunorganisationen som inom övriga kommunen. Ett av alternativen som kom fram var den
tomställda lokalen på Södra flygeln. Södra flygeln är inhyrd av fastighetsavdelningen och hade
ett våningsplan som var tomställt. Våningsplanet har tagits i anspråk av socialförvaltningen med
avsikten att ha ett korridorsboende, likt typen studentboende. Med beaktande av
brandskyddskraven ianspråktar boendet hela våningsplanet då det inte kan delas av.
Socialförvaltningen administrerar uthyrningen.
I och med att hela våningsplanet ianspråktas men socialförvaltningen endast betalar för den ytan
som faktiskt nyttjas uppstår ett underskott hos miljö- och samhallsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningen tillämpar normalt sett, i enlighet med internhyresavtalet självkostnadsprincipen
vid uthyrning till de kommunala verksamheterna men i det här fallet är det inte möjligt. Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden hemställer därför hos kommunstyrelsen om att kommunstyrelsen
ska tillskjuta medel för mellanskillnaden. Samanlagt uppskattas underskottet bli 0,9 miljoner
kronor år 2016.
Nynäshamns kommuns åtagande gällande flyktingmottagande är ett kommunövergripande
åtagande dvs alla verkssamheter har som uppdrag att se till att åtagandet blir uppfyllt. I och med
att det är ett gemensamt åtagande bör respektive nämnd bära sina kostnader och ingen omföring
av medel bör ske. I interhyresavtalet principer framgår att hyresvärden (läs miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden) har ansvaret för en vakansgrad upp till 4 % därefter ökar det
generella administrativa påslaget. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att vakanshållningen
av del av våningsplan på Södra flygeln inryms i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget
för vakanshållning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens hemställan avslås.
Förslag till beslut
Avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hemställan.
____
Kopia: Akten
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§ 155/16

Dnr KS/2016/0299/107-1

Uppdrag om förändrat ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder med
anledning av mottagandet av nyanlända
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda ett
förändrat ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder med anledning av kommunens uppdrag att ordna
bostad för nyanlända.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har ett åtagande enligt Bosättningslagen (2016:38) att ta emot och erbjuda
bostad för 104 nyanlända under 2016 och 123 nyanlända 2017. Nyanländ är i det här
sammanhanget benämningen på en person som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och ska
bosätta sig. Åtagandet är tvingande och innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla
boende. Om ingen annan form av boende kan ordnas så inkvarteras de nyanlända på vandrarhem
eller hotell.
Nuläge
Nynäshamns kommun har mycket svårt att hitta bostäder för de nyanlända som kommer till
kommunen. Nynäshamnsbostäder har förmedlat ett antal lägenheter och genomför med stöd av
projektmedel från Länsstyrelsen en ombyggnation av en lokal till två lägenheter för nyanlända.
Nynäshamns kommun har också ordnat tillfälliga boenden i lokaler man redan förfogar över och
ett arbete för att hyra ut privatbostäder i andra hand har påbörjats.
Skäl för beslut
Det arbete som hittills har lagts ned för att ordna bostäder räcker inte. Med nuvarande arbetssätt
kommer inte Nynäshamns kommun att klara 2017 års mottagande av nyanlända. Det är även
oklart om bostäder till årets kvot kommer att kunna lösas utan att placera personer på hotell och
vandrarhem.

Att placera nyanlända på vandrarhem och hotell är inte ekonomiskt försvarbart. Det är även
olämpligt ur integrationssynpunkt. De nyanlända kan inte påbörja ett normalt liv och får bland
annat problem med skolgång, folkbokföring och etableringsersättningar.
Kommunstyrelseförvaltningen behöver därför utreda hur Nynäshamnsbostäder kan involveras i
bostadsförsörjningsarbetet för nyanlända och hur det eventuellt kan regleras i ett nytt
ägardirektiv. Den nya anvisningslagen har lett till förändrade ägardirektiv till bostadsbolag i flera
kommuner till exempel Sollentuna och Tyresö. För Nynäshamnsbostäders del skulle ett nytt
ägardirektiv kunna innehålla uppdrag om att avsätta en viss del av lägenheter för nyanlända,
uppföra modulhus samt att administrera uthyrning av privatbostäder och andra boenden som
kommunen tillhandahåller åt nyanlända.
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Förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda ett
förändrat ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder med anledning av kommunens uppdrag att ordna
bostad för nyanlända.
______

Kopia: Akten
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§ 156/16

Dnr KS/2015/0234/060-4

Svar på motion om barnvagnsskydd på alla
kommunens förskolor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Reservation

Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD)
daterad den 29 oktober 2015 föreslås det att kommunfullmäktige beslutar att alla kommunens
förskolor ska ha ett takskydd för vagnar samt att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att kartlägga vilka av kommunens förskolor som i dagsläget saknar
takskydd.

Remiss
Ärendet har varit ute på remiss till barn- och utbildningsnämnden. Av förvaltningens skrivelse
den 17 maj 2016 framgår bland annat att ett funktionsprogram för förskolan håller på att arbetas
fram. Programmet ska kommunicera värden, funktioner och målsättningar med verksamheten
som bedrivs på förskolan. Med anledning av önskemålen om barnvagnsskydd planeras för att det
av programmet ska framgå att nya förskolor ska ha utrymme med skärmtak för barnvagnar, med
möjlighet att låsa fast vagnen.
Att bygga barnvagnsskydd på de förskolor som idag saknar detta innebär en ökad kostnad för
barn- och utbildningsnämnden som det inte finns utrymme för i årets budget. Förvaltningen
anser att det finns andra mer prioriterade områden för förskolorna som exempelvis lokaler och
barngruppernas storlek, varför en omprioritering inom befintlig ram inte förespråkas.
Barn- och utbildningsnämnden föreslog i beslut den 26 maj 2016, Bun § 67, att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas önskemål om att de föräldrar som lämnar
sina barn med barnvagn bör ha tillgång till barnvagnsskydd. Förvaltningen ser det som positivt
att det nya funktionsprogrammet för förskolan ska ta hänsyn till att nya förskolor ska ha ett
utrymme med skärmtak för barnvagnar, med möjlighet att låsa fast vagnen.
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Idag finns det 21 förskolor i kommunen, 16 kommunala och 5 fristående. Ingen av de 16
kommunala förskolorna har ett riktigt anpassat barnvagnskydd. Vid kontakt med barn- och
utbildningsförvaltningen har framkommit att man då avser fullt ut funktionella förråd där
vagnaran kan låsas in då barnvagnar är såväl dyra som stöldbegärliga. Sju av förskolorna saknar
helt förvaring, fem har en enkel lösning under tak och övriga fyra har en förvaring med väggar
och tak, varav ett är ett gammalt soprum.

Kommunstyrelseförvaltningen har begärt in en kompletterande kostnadsberäkning av ett enklare
barnvagnsskydd. Miljö- och samhällsförvaltningen uppskattar i sitt yttrande kostnaden till
sammanlagt ca: 60 000 kr för ett takskydd som rymmer 3-4 barnvagnar. I kostnadsberäkningen
ingår utöver byggmaterial och arbetskostnader, kostnader för bland annat nybyggnadskarta,
bygglovhandlingar, avhysning och projektledning.
Om samtliga förskolor skulle få denna typ av nytt takskydd skulle det innebära en kostnad på
omkring 1 260 000 kr. Utförligare beräkningar med hänsyn till den enskilda förskolans lokala
miljö kan dock komma att behöva genomföras om kommunfullmäktige beslutar om att alla
förskolor ska ha ett barnvagnsskydd.
Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och utbildningsnämndens uppfattning om att
tillbyggnader av barnvagnsskydd på kommunens förskolor skulle medföra en ökad kostnad för
nämnden som i dagsläget hellre bör användas för att prioritera andra områden i verksamheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen
Proposition

Ordförande Patrik Isestad (S) ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag till beslut
eller bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
______
Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0132/060-3

Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns
kommuns förskolor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Ärendet
En motion från Jan-Ove Anderson (SD) och Incan Löfstedt (SD) om att mäta bullernivån i
Nynäshamns kommunala förskolor kom in den 20 april 2016. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ska utredas: hur många av de kommunala förskolorna
som genomfört en bullermätning, kostnader och förutsättningar för att genomföra en kontroll av
bullernivån på samtliga kommunala förskolor, hur många av de kommunala förskolorna som har
en plan för hur de ska arbeta för att få ner bullret på sin förskola, samt möjligheter och kostnader
för att ta fram planer för att minska bullret åt de förskolor som saknar sådana.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade den 16 juni 2016, § 85 om ett yttrande där nämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommunala förskolor. Vidare
har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat kompletterande information om hur det ser ut i
kommunens förskolor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motion om att mäta bullernivån
i våra förskolor.
Yrkande

Ordförande Patrik Isestad (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att
arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.
______

Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0006/061-61

Svar på medborgarförslag - Förtydliga årsredovisningarna 2016 och
framåt med data ur internredovisningen, avser KS och nämndernas
verksamhetsberättelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet
Den 19 april 2016 inkom ett medborgarförslag från Ingemar Carleman. Förslagsställaren föreslår
att årsredovisningarna 2016 och framåt förtydligas med ekonomiska data ur internredovisningen
i de delar som avser Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser.
Förslagsställaren åberopar offentlighetsprincipen och kommunens målområde "Delaktighet och
inflytande", närmare bestämt mål 6 "Nynäshamnarna är delaktiga i samhallsutvecklingen och
upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna".
Bakgrund
Förslagställaren lyfter i ett medborgarförslaget att för en vanlig medborgare, är årsredovisningen
rätt abstrakt och de siffror och sakförhållanden, som beskrivs i den, är rätt svåra att koppla till
den egna verkligheten i vardagen. Förslagsställaren anser att verksamhetsberättelserna från
kommunstyrelsen och nämnderna är det som ligger medborgarna närmast och i dessa
sammanhang behövs det fler ekonomiska data för att ge mer kött på benen och öka insikten i hur
våra skattemedel används.
Förslagsställaren förslår att årsredovisningarna 2016 och framåt förtydligas med ekonomiska
data ur internredovisningen i de delar som avser kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhetsberättelser.
Förslagställaren föreslår att när olika verksamhetsområden, projekt, utredningar, program,
rapporter mm tas upp i verksamhetsberättelserna med projektens namnande, bör det i den
löpande texten och i anslutning till benämnandet inom parentes anges ett relationstal. Detta
relationstal bar utgöra den procentsats i miljoner kronor som verksamheten ifråga kostat
kommunstyrelsen respektive olika nämnder under det aktuella året. Procentsatsen bör baseras på
titeln "Kostnader Bokslut 2016" osv.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Enligt Nynäshamns kommuns styrmodell fastställer Kommunfullmäktige mål och budget under
november för nästkommande år. Mål och budget är direktiven och resurstilldelning till
respektive nämnd och deras planering för perioden. För att följa upp att respektive nämnd nyttjar
resurser på bästa sätt har Nynäshamns kommun en uppföljningsmodell för året. Alla nämnder
följer vid tre tillfällen per år upp sin verksamhet i en omfattande rapport innehållande hela
verksamheten. Dessa uppföljningar är vid tertial 1, delår (tertial 2) och per år. Övriga månader
genomför respektive nämnd en ekonomisk uppföljning. Dessa uppföljningar är en del av det
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samlade dokumentet till kommunfullmäktige, som också redovisas tre gånger per år. Vid
respektive årsslut gör respektive nämnd en verkssamhetsberättelse.
Alla uppgifter respektive nämnd tar fram i sin verksamhetsberättelse kommer inte med till
kommunfullmäktige. Den sammanställda årsredovisningen till kommunfullmäktige är en
aggregering av nämndernas berättelser. En del av årsredovisningen innehåller en aggregering av
respektive nämnds verksamhetsberättelse. I den lyfter nämnderna det som varit av intresse för
året tillsammans med en övergripande ekonomisk uppföljning för året. Detaljer i den
ekonomiska uppföljningen återfinns i nämndernas verksamhetsberättelser. Respektive nämnds
verksamhetsberättelse är tillsända kommunfullmäktige som information i samband med
årsredovisningen.
I den mån projekt och uppgifter går att härleda ur internbokföringen presenteras det i
nämndernas verksamhetsberättelser. Det görs dock ingen relation eller jämförelse till totala
kostnader i form av procentsats i miljoner kronor som verksamheten ifråga kostat
kommunstyrelsen respektive olika nämnder under det aktuella året.
Uppföljningen i nämnder och till kommunfullmäktige är alltid under utveckling och
förslagsställarens förslag är intressant och kommer att beaktas i kommande utvecklingsarbete.
Framförallt i den ekonomiska redovisningen i samband med verksamhetsberättelsen för
nämnderna.
Mot bakgrund mot detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget är
besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
______

Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0008/102-58

Val av två ledamöter och en ersättare i Nynäshamns
Stadskärneförenings styrelse
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Enligt stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening skall Nynäshamns kommun representeras av
två styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs för två år. Kommunstyrelsen har 2015-01-21,
§ 15, utsett Daniel Adborn (L) och Agneta Tjärnhammar (M) till styrelseledamöter för två år.
_____

Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0258/026-6

Kompetensmiljonen - Ansökan för kompetenshöjande
åtgärder i syfte att utveckla kommunens verksamheter
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
-

Motiverande samtal/MI Arbets- och Utvecklingscentrum 5 000 kr.

-

Resterande ansökningar återremitteras då avsatta medel för 2016 är förbrukade.

Ärendet
Inför årets tredje ansökansperiod till kompetensmiljonen har 5 stycken ansökningar från
förvaltningarna lämnats in. Återstående medel är 8 000 kronor.

Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Återfallsprevention IFO Vuxen – 11 800 kr
- Motiverande samtal för klienter AUC – 60 000 kr
- Motiverande samtal/MI AUC – 5 000 kr
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
- No/Teknikkonferens USA Viaskolan – 19 800 kr
- Konferensresa BETT London Gröndalsskolan – 81 100 kr
Särskilda yttranden per ärende
Motiverande samtal/MI AUC
Arbets- och Utvecklingscentrum ansöker om medel ur Kompetensmiljonen för att bibehålla
och öka kompetensen inom Motiverande samtal. Samtal kommer att spelas in och analyseras
av forskningslaboratoriet Miqa-gruppen.
Ansökan avser 5 000 kr.
Förvaltningschefens yttrande
Vi har tidigare infört en evidensbaserad arbetsmetod Motiverande samtal (MI). Syftet med den
här fortsättningen är att bibehålla, stärka samt säkra arbetssättet vid AUC vars grunduppdrag är
att få så många som möjligt att finna vägen till egen försörjning. Det viktigaste är att finna
personens egna motivation, för att denne ska kunna göra den förändring som krävs, för denna
utvecklingsresa. En förutsättning för att nå resultat i detta är kompetensen och arbetssättet hos
personalen. Bifall av ansökan föreslås med 5 000 kr.
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Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med att resterande ansökningar återremitteras då
avsatta medel för 2016 är förbrukade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
-

Motiverande samtal / MI Arbets- och Utvecklingscentrum 5 000 kr.

-

Resterande ansökningar återremitteras då avsatta medel för 2016 är förbrukade.

______
Kopia: Akten
Exp: Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Ekonomiavd, Arbetsgivaravd
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KS/2016/0017/020

Handlingsplan för arbete med anledning av extern utredning, muntlig
information
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om förslag till handlingsplan.
_____

Kopia: Akten
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KS/2016/0017/020

Personalfrågor
Kommunchef Birgitta Elvås redovisade läget i ett antal aktuella punkter inom
arbetsgivarområdet.
______
Kopia: Akten
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