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§ 1/17

Dnr KS/2017/0055/007-1

Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för AB
Nynäshamnsbostäder godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.
Ärendet
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och
dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt Nynäshamns Exploatering AB har
uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya
bestämmelserna i kommunallagen.
I samband med att förslaget till bolagsordning i de båda dotterbolagen behandlades vid
fullmäktiges sammanträde den 14 december 2016, § 186, beslutades att ärendet skulle
återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen till bolagens bolagsstämma ska tillkännages
allmänheten. I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017
återremitterades ärendena för tydliggörande om vilken web-plats som ska användas för
publicering av kallelse, ensande av antalet ledamöter och suppleanter i Nynäshamns
Exploatering AB och Tegeltraven AB. I samband härmed skrivs även ett fram avseende AB
Nynäshamnsbostäder i syfte att ensa bolagsordningarna med avseende på skrivningen om hur
kallelse till stämma ska tillkännages allmänheten.
Förslagets innehåll
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts
även i AB Nynäshamnsbostäders bolagsordning i anslutning till § 12 av vilket framgår att
bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman
genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden
som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden
som ska behandlas på stämman ska finnas på bolagets webbplats.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag
till bolagsordning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för AB
Nynäshamnsbostäder godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.
____

Kopia: Akten
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§ 2/17

Dnr KS/2016/0273/107-6

Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för
Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.

Ärendebeskrivning
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och
dotterbolagen Nynäshamns Exploatering AB samt Tegeltraven Holding AB har
uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya
bestämmelserna i kommunallagen.
I samband med att förslaget till bolagsordning behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 14
december 2016, § 186, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen
till bolagets bolagsstämma ska tillkännages allmänheten.
I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017 återremitterades ärendet för
tydliggörande om vilken web-plats som ska användas för publicering av kallelse, ensande av
antalet ledamöter och suppleanter i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven AB. Vidare
har ett ärende skrivits fram avseende Nynäshamnsbostäder AB för att skrivningen om kallelse till
stämma ska vara lika.
Förslagets innehåll
Verksamhetsföremålet och ändamålet i Nynäshamns Exploatering AB har delvis formulerats om.
Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf som innebär att
bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Till skrivningen
har exempel på sådana frågor lagts till från lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i
dokumentet.
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§ 2/17
En ny paragraf angående bolagets firmateckning har förts till dokumentet.
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget har
tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen, tillförts en
paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som lämnas till privata utförare.
Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen har också synliggjorts.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts
i anslutning till § 12 av vilket framgår att bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och
andra som har rätt att närvara vid stämman genomkallelsen till bolagsstämman får relevant,
tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan
information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på
moderbolagets webbplats.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Nynäshamns Exploatering AB:s
bolagsordning behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till ______
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för
Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.
________

Kopia: Akten
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§ 3/17

Dnr KS/2016/0274/107-6

Bolagsordning Tegeltraven Holding AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för
Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.
Ärendet
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och
dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt Nynäshamns Exploatering AB har
uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya
bestämmelserna i kommunallagen.
I samband med att förslaget till bolagsordning behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 14
december 2016, § 186, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen
till bolagets bolagsstämma ska tillkännages allmänheten.
I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017 återremitterades ärendet för
tydliggörande om vilken web-plats som ska användas för publicering av kallelse, ensande av
antalet ledamöter och suppleanter i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven AB. Vidare
har ett ärende skrivits fram avseende Nynäshamnsbostäder AB för att skrivningen om kallelse till
stämma ska vara lika.
Förslaget innehåll

Verksamhetsföremålet och ändamålet i Tegeltraven Holding AB har delvis formulerats om.
Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf som innebär att
bolaget ska bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Till skrivningen har exempel på
sådana frågor lagts till från lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet.
Av bolagsordningen framgår även att styrelseledamöter och suppleanter utses av
kommunfullmäktige och för vilken tidsperiod dessa utses. Vidare finns ett förslag om en
paragraf om att fullmäktige utser lekmannarevisorer. En justering av antalet ledamöter och
suppleanter samt revisor och revisorsuppleanter har föreslagits i syfte att ensa de båda
dotterbolagens bolagsordningar.
Nya paragrafer angående inom vilken tidsperiod bolagsstämma ska hållas och bolagets
firmateckning har förts till dokumentet.
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget har
tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen, tillförts en
paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som lämnas till privata utförare.
Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen har också synliggjorts.
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§ 3/17
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts
i anslutning till § 12 av vilket framgår att bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och
andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant,
tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan
information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på
moderbolagets webbplats.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Tegeltraven Holding AB:s bolagsordning
behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till
bolagsordning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för
Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.
____

Kopia: Akten
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§ 4/17

Dnr KS/2017/0063/107-1

Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utveckla
beslutsunderlaget till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Bakgrund
Med den nya bosättningslag som trädde i kraft den 1 mars 2016 tydliggjordes kommunens
åtagande att ta emot nyanlända på anvisning. Möjligheten att tacka nej till anvisningar togs bort,
och det är kommunens ansvar att erbjuda de nyanlända en bostad. Nyanländ är i det här
sammanhanget benämningen på en person som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
Som en följd av den stora flyktingvågen 2015 så ökade antalet anvisningar markant. Det finns en
osäkerhet i prognosen, men för perioden 2016-2018 så kommer omkring 250-300 personer att
anvisas till Nynäshamn. De nyanlända anvisas av Migrationsverket varje månad enligt ett
förutbestämt schema som kommunen har en viss möjlighet att påverka.
Under 2016 har ungefär hälften av de anvisade varit ensamstående och hälften har ingått i
familjer. Med denna fördelning innebär ett mottagande av 100 personer ett behov av 50
smålägenheter eller rum för de ensamstående, och 15-20 lägenheter för familjer. Fördelningen
förväntas dock under de närmsta åren att förändras, fler ensamstående och färre familjer kommer
troligen att anvisas.
Nynäshamnsbostäder är ett kommunalt bostadsföretag som ägs av Nynäshamns kommun.
Bolaget styrs av ägardirektiv.
Ärendet
Socialnämnden ansvarar för mottagandet av nyanlända. Ansvaret för att ordna bostäder åt de
nyanlända behöver dock klargöras. Kommunen har under 2016, delvis med hjälp av
Nynäshamnsbostäder försökt att lösa bostadssituationen med olika alternativ, vissa av mer akut
prägel. Att flyktingsituationen och den nya anvisningslagen sammanfallit med en mycket
ansträngd situation på bostadsmarknaden innebär stora svårigheter. Kommunen har i nuläget
varken en varaktig lösning för de nyanlända som anvisats under 2016, eller förutsättningar att på
egen hand klara anvisningarna för 2017 och 2018.
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§ 4/17
Skäl för beslut
Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda nyanlända bostad. Men bostadsbristen innebär att
fler grupper än nyanlända står långt ifrån bostadsmarknaden. Behovet av mindre, enklare och
billiga lägenheter är stort i Nynäshamn. AB Nynäshamnsbostäder ska enligt gällande
ägardirektiv bygga minst 200 permanenta lägenheter till år 2019. Den huvudsakliga inriktningen
ska vara kompletterande bebyggelse i stadsdelar där andelen hyresrätter bör öka eller där bolaget
har möjlighet att nyproducera.
För att i det akuta läget fullgöra den uppgift som kommunen enligt lag är ålagd, så föreslås
Nynäshamnsbostäder få i uppdrag att även tillhandahålla tillfälliga bostäder. Uppdraget bör
skrivas in i ägardirektivet och regleras i ett separat avtal mellan kommunen och bolaget.
Många kommuner med kommunala bostadsbolag har redan genomfört ägardirektivsförändringar
liknande den föreslagna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om förändrat ägardirektiv
för AB Nynäshamnsbostäder.
- Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.1 så klargörs att bolaget ansvarar för bostäder
för nyanlända som anvisas till kommunen. Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.5
ges bolaget i uppdrag att uppföra tillfälliga boenden.
- Ge kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga
tilläggen i ett separat avtal med bolaget.
______

Kopia: Akten
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§ 5/17

Dnr KS/2016/0201/001-7

Överföring av förvaltningsansvar för fastigheter efter
översyn av fastighets- och serviceavdelningen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
- Godkänna och verkställa överföringen av förvaltningsansvaret enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut
- Ge kommunstyrelseförvaltningens mark- och exploateringsenhet i uppdrag att ta fram
rutiner för förvaltningen av egendomen.
- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra ändringar i reglementen som
följer av beslutet

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en översyn av fastighets- och serviceavdelningen. Resultatet av översynen presenterades i en utredningsrapport daterad 2016-08-09,
MSN § 166/2016. Ett av utredningens förslag var att förvaltningsansvaret för en stor del av
kommunens fasta egendom skulle överföras från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen. Syftet är att renodla respektive organisations uppdrag; Fastighets- och
service-avdelningen ansvarar för de kommunala verksamhetsfastigheterna och mark- och
exploateringsenheten bedriver kommunens markpolitik. Kommunstyrelsen har godkänt
utredningens slutsatser och gett miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bereda en
överföring i enlighet med utredningens förslag, KS § 177/2016.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december 2016, § 262, att godkänna att
förvaltningsansvaret för fastigheter förtecknade i bilaga till beslutet överförs från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017. Nämnden
beslutade även att hemställa hos kommunstyrelsen om att godkänna överföringen av
förvaltningsansvaret samt verkställa överföringen.
Ärendet
Med anledning av bakgrund av den genomförda översynen och därefter fattade beslut ska
kommunstyrelseförvaltningen nu genomföra överföringen av de fastigheter som omfattas av
förteckningen i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Kommunstyrelseförvaltningens
mark- och exploateringsenhet behöver nu ta fram rutiner för hur förvaltningsansvaret ska
genomföras i verksamheten. Rutiner ska redovisas till kommunstyrelsen senast i samband med
verksamhetsplan 2018.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning
och föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- Godkänna och verkställa överföringen av förvaltningsansvaret enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut
- Ge kommunstyrelseförvaltningens mark- och exploateringsenhet i uppdrag att ta fram
rutiner för förvaltningen av egendomen.
- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra ändringar i reglementen som
följer av beslutet
______

Kopia: Akten
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§ 6/17

Dnr KS/2016/0305/049-2

Begäran om tilläggsanslag för lokalkostnader,
förskolan Släggan, från kommunstyrelsens ofördelade
reserv 2017
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om 2 563 000 kronor från kommunstyrelsen
ofördelade reserv 2017 avseende lokalkostnader för förskolan Släggan.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett äskande från kommunstyrelsens reserv för
2017. Barn- och utbildningsnämnden äskar ett tilläggsanslag om 2 563 000 kronor avseende
lokalkostnader för förskolan Släggan.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har vid årsskiftet 2016/2017 tagit förskolan Släggan i bruk.
Släggan är en paviljonglösning med två avdelningar och lokaliserad till samma plats som tidigare
Backlura förskola. Backlura förskola revs på grund av miljöproblem. Barn- och
utbildningsnämnden har idag ett behov av fler platser till förskola och prognosen framåt bedöms
vara ökande. Behovet av Släggan är beräknat till ca 6 år och lokalkostnaden är beräknad utifrån
nyttjandetiden. Lokalkostnaden beräknas uppgå till 2 563 000 kronor år 2017.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
I samband med arbetet inför Mål och budget 2017 – 2019 genomfördes en översyn av kostnader
för lokaler. Respektive nämnds budget justerades utifrån kostands minskningar alternativ
ökningar gällande lokalkostnader. Släggan var vi detta tillfälle inte beslutad och ingick därmed
inte i den årliga justeringen. Hade Släggan varit beslutat hade den ingått i justeringen.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är därför att barn- och utbildnings äskande bör
beaktas positivt. Äskandet följer kommunens princip gällande lokalkostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att barn- och utbildnings äskande godkänns och att barnoch utbildningsnämnden tilldelas 2 563 000 kronor i utökat kommunbidrag.
Förslag till beslut
Bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om 2 563 000 kronor från kommunstyrelsen
ofördelade reserv 2017 avseende lokalkostnader för förskolan Släggan.
______
Kopia: Akten
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§ 7/17

Dnr KS/2016/0306/049-2

Begäran om tilläggsanslag för Rik Fritid/Temafritids
höstterminen 2016 och vårterminen 2017
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlaget.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett äskande gällande tilläggsanslag för
projektet Rik Fritid/Temafritids. En del gäller höstterminen 2016 och en del vårterminen 2017.
Bakgrund
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2014 fick barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en modell samt ett finansieringsförslag för samverkan
mellan skola, fritidsledare, Kulturskola och föreningsliv för att kunna erbjuda barn och
ungdomar ett rikare fritidsutbud i anslutning till skoldagen. Projektet startade med en förstudie
och hösten 2015 startade verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i samband med
utvärdering och slutrapport för projektet Temafritids att låta projektet förlängas under
höstterminen 2016 och vårterminen 2017. En eventuell permanentning beräknas kunna ske först
till höstterminen 2017.
När Barn- och utbildningsnämnden beslutade att låta projektet förlängas under vårterminen 2017
var det under förutsättning att de medel som nämnden sökte i samband med remissyttrandet för
Mål och budget 2017 beviljades. Nämndens äskande om medel för vårterminen 2017 blev dock
inte hanterat i mål och budgetarbetet inför 2017. För vårterminen 2017 saknas finansiering för
projektet och nämnden äskar om ett tilläggsanslag på 1 770 000 kronor från kommunstyrelsens
ofördelade medel.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
I den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget för 2016 finansieras projektet genom
kommunstyrelsens ofördelade medel. I mål och budget för 2017 är uppläget lika i avvaktan på
beslut av eventuell permanentning.

Justerarsignaturer
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 7/17
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att projekt Rik Fritid/Temafritids kostnad för hösten 2016
regleras i samband med årsbokslutet med 728 000 kronor. Genom det har ersättning från
kommunstyrelsens ofördelade medel och kostnaden för projektet reglerats för budgetår 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen reserverar i kommunstyrelsens
ofördelade medel med högst 1 770 000 kr för projekt Rik Fritid/Temafritids. Reservationen avser
vårterminen 2017 och exakt kostnad regleras i samband med tertialrapport 2.
Nynäshamns kommun genomför under våren planeringen av budgetperiod 2018 – 2021. En
eventuell tillkommande verksamhet i likhet med Rik Fritid/Temafritids bör beaktas i detta arbete.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att barn- och utbildning i samband med arbetet med Mål
och budget 2018 – 2021 inkommer med ett förslag och en kostnadsberäkning för en eventull
permanentning av Rik Fritid/Temafritids.
Förslag till beslut
1. Bevilja barn- och utbildningsförvaltningens äskande för projekt Rik Fritid/Temafritids
hösttermin 2016 med 728 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel 2016.
Tilläggsanslaget justeras i samband med årsbokslut.
2. Att av kommunstyrelsens ofördelade medel avsätta högst 1 770 000 kronor för
finansiering av Rik Fritid/Temafritids under vårterminen 2017. Avstämning av faktisk
kostnad stäms av i samband med tertialrapport 2.
3. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att inkomma med ett förslag samt
kostnadsberäkning av permanentning av projekt Rik Fritid/Temafritids i samband med
mål och budgetarbetet för 2018 -2021.
_______
Kopia: Akten
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§ 8/17

Dnr KS/2016/0281/449-2

Ansökan om föreningsbidrag till särskilda
folkhälsosatsningar - Yoga i skolan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 177 000 kronor till Friluftsfrämjandet för projektet ”Yoga i
skolan”. Medlen tas från de särskilt avsatta folkhälsomedlen.
Protokollsanteckning

Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 januari 2017.
Friluftsfrämjandet ansöker om 176 958 kronor för att pröva Yoga för barn i en av Nynäshamns
skolor. De har kontaktat Svandammskolan som visat intresse. Friluftsfrämjandet samarbetar med
Emma Solander som är privat företagare samt Igea helath Labs och Svandamsskolan.
Under våren 2016 tog Emma Solander kontakt med kommunens folkhälsosamordnare. Hon fick
därefter hjälp med hur hon skulle gå tillväga för att ansöka om folkhälsomedel. Emma fick också
ta del av den mall för projektdirektiv som kommunen internt arbetar med vid större projekt.
Tanken var att med hjälp av direktivmallen få hjälp att tydliggöra vilka uppgifter som krävs i
ansökan för att kunna bereda ärende om politiskt beslut. Därefter skickade Friluftsfrämjandet
med hjälp av Emma in en ansökan under hösten 2016.
Projektmålen är:
- Hälsofrämjande forskningsresultat på de 30 barn som ingår i pilotklassen.
- En fungerande modell för hur man kan jobba vidare med lugnande och stärkande
aktiviteter i skolan
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 177 000 kronor till Friluftsfrämjandet för projektet ”Yoga i
skolan”. Medlen tas från de särskilt avsatta folkhälsomedlen.
_____

Kopia: Akten
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§ 9/17

Dnr KS/2016/0099/060-4

Svar på motion - utreda möjligheten att få kvinno- och
mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor
och informera om sin verksamhet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.

Ärendet
En motion från Jan-Ove Anderson (SD) och Incan Löfstedt (SD) kom in den 14 mars 2016.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
• Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att få kvinno- och mansjourer att
besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet.
• Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt som man kan dra erfarenhet av.

Remiss
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att utreda
frågorna i motionen utifrån respektive ansvars- och kunskapsområden.
Socialnämnden beslutade den 26 april 2016, § 42, att anta förvaltningens skrivelse som sitt
yttrande till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 oktober 2016, § 132, att anta förvaltningens
skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Förutsättningar, möjligheter och kostnader för besök av kvinno- och mansjourer på
kommunens högstadieskolor
Socialnämndens yttrande beskriver de idéburna frivilligorganisationer som stödjer brottsoffer
och som verkar eller har verkat i Nynäshamns kommun under de senaste 3 åren: Unizon, Roks
(Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige), Rikskriscentrum och BOJ
(Brottsofferjouren). Enligt socialnämnden sprider de idéburna frivilligorganisationerna gärna
information om sina verksamheter, men på grund av begränsade resurser har de inte möjlighet att
samordna och administrera ett sådant projekt som motionen föreslår. I socialnämndens yttrande
görs en uppskattning av vad besök av frivilligorganisationer i kommunens högstadieskolor skulle
beräknas kosta i form av personalkostnader för skola och frivilligorganisationer i förberedande
och avslutande arbete.

Socialnämnden anser att det är angeläget att skolungdomar erhåller information om hur det är att
utsättas för brott, vilket även berörs i motionen. Nämnden hänvisar därför till information på
webbplatser som särskilt riktar sig till elever och lärare: Brottsrummet från Brottsförebyggandet
rådet, Brottsoffermyndighetens rättegångsskola och filmer från Polisens webbplats.
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Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att det utifrån läroplanen är möjligt för
kommunens högstadieskolor att ta emot besök av kvinno- och mansjourer som informerar om sin
verksamhet. Det är rektor för respektive skola som beslutar om det ska genomföras och i så fall i
vilken form och sammanhang.
Enligt yttrandet är det inget som talar för att frivilligorganisationers besök i skolor skulle vara
förknippade med kostnader som är så betydande att det är relevant att utreda detta närmare.
Nämnden anför att det avgörande snarare hur respektive skola prioriterar sin tid.
Barn- och utbildningsnämnden anför att en del av det förebyggande arbetet inom barn- och
utbildningsförvaltningens ungdomsmottagning rör området "hot och våld" och riktar sig till
målgruppen 12-22 år. Nämnden konstaterar att ungdomsmottagningen träffar de som går i
årskurs 7-8 i kommunen för att informera om hjälp och stöd som finns på mottagningen. Barnoch utbildningsnämnden anger att det på kommunens webbsida finns information som vänder sig
till barn och unga: ”Utsatt för våld i nära relation.”
Liknande projekt att dra erfarenheter av
Barn- och utbildningsnämnden anför att det under 2011 och 2012 pågick ett projekt för att
förstärka stödet för de personer som utsätts för våld av någon närstående och barn som lever med
våld inom familjen. Enligt yttrandet utbildades barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
och ett rutindokument togs fram för arbetet med ”Våld i nära relation” för barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter. Vidare tog projektet fram informationsfoldrar riktade
till föräldrar respektive elever i grundskolan och gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden
anger att projektet utvecklade en extern samverkansgrupp mellan kommunen, primärvård,
psykiatri, kvinnojouren, manscentrum, Brottsoffercentrum, polis, kyrkan, Nynäshamnsbostäder,
Rädda Barnen med flera, vilken fortfarande är aktuell. Enligt yttrandet kan projektets kunskap
och information aktualiseras i ett arbete riktat mot ungdomar på högstadiet när det gäller
information och stöd utifrån att vara våldsutsatt.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i såväl socialnämndens som barn- och
utbildningsnämndens yttranden.
Enligt socialnämnden sprider de idéburna frivilligorganisationerna gärna information om sina
verksamheter, men har på grund av begränsade resurser inte möjlighet att samordna ett sådant
projekt som motionen föreslår. Socialnämnden informerar om andra sätt för skolor att få
information om hur det är att utsättas för brott via webbplatser som riktar sig till elever och
lärare. Vidare anför socialnämnden att det är upp till barn- och utbildningsnämnden att ta
ställning till förslaget om frivilligorganisationers besök i kommunens högstadieskolor för att
informera om sin verksamhet.
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Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det är möjligt för kommunens högstadieskolor att
ta emot besök av kvinno- och mansjourer som informerar om sin verksamhet men att det är
rektor för respektive skola som beslutar om det ska genomföras. Barn- och utbildningsnämnden
anser att kostnaderna för frivilligorganisationers besök i skolan inte skulle vara så betydande att
det behöver utredas närmare, utan det avgörande är rektors bedömning hur skolan prioriterar sin
tid.
Vidare anför barn- och utbildningsnämnden att det under 2011 och 2012 pågick ett liknande
projekt att dra erfarenheter av. Enligt yttrandet kan projektets kunskap och information
aktualiseras i ett arbete riktat mot ungdomar på högstadiet när det gäller information och stöd
utifrån att vara våldsutsatt.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses
besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.
_______

Kopia: Akten
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§ 10/17

Dnr KS/2016/0248/060-2

Svar på motion om läxfri skola
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet
En motion från Miriam Malm (V) kom in den 28 september 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige uppdrar åt barn-och utbildningsnämnden att utreda vilka resurser som
eventuellt behövs för att avskaffa hemläxor samt att medel tillförs nämnden om det finns behov
för detta. Om kommunfullmäktige avslår förslaget föreslår motionären i andra hand att förslag
tas fram för hur stöd för en jämlik läxläsning ska se ut över hela kommunen.

Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade den 15 december 2016, § 167, att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen. Motionärens båda förslag om läxfri skola respektive jämlik läxläsning
behandlas var för sig nedan enligt yttrandet.
Läxfri skola
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att det inte finns lagar eller regler som
reglerar läxor. Nämnden anför att i avsaknad av reglering är det upp till lärare och rektor att
utifrån sina respektive uppdrag avgöra om, och i sådana fall hur de vill arbeta med läxor som en
del av den pedagogiska verksamheten. Ansvaret bör därför tillfalla rektor, och inte huvudman.
Av den anledningen har barn-och utbildningsnämnden inte yttrat sig i sak över förslaget om
läxfri skola. Vidare föreslår barn-och utbildningsnämnden att förslaget att utreda behovet av
resurser för att avskaffa hemläxor och vid behov tillföra nämnden medel avslås.
Jämlik läxläsning
När det gäller motionens förslag om ta fram förslag på hur en jämlik läxläsning ska se ut över
hela kommunen anför nämnden att det är rektors och lärares uppdrag att besluta om arbetet med
läxor. Enligt nämnden kan därför inte en utredning ligga till grund för beslut på politisk nivå om
en kommungemensam läxpolicy. Av den anledningen avfärdar barn- och utbildningsnämnden
motionens förslag om att ta fram ett förslag för hur stöd för en jämlik läxläsning ska se ut över
hela kommunen.

I yttrande anförs att utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en ITstrategi för kommunens skolor. En väsentlig del i strategin kommer vara att digitala hjälpmedel
och lösningar ska gynna skolans likvärdighet och elevers oberoende av föräldrarnas
utbildningsnivå, enligt barn- och utbildningsnämnden.
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Beslutet huruvida läxor ska användas i undervisningen faller inom den pedagogiska
verksamheten på respektive skola, det vill säga att beslut om läxor är lärare och rektors ansvar.
Det innebär, som barn- och utbildningsnämndens beslut får förstås, att såväl motionens förslag
om att utreda behovet av resurser för att avskaffa hemläxor och vid behov tillföra nämnden
medel, som att utreda en kommungemensam läxpolicy, inte bör beslutas på politisk nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen har kontaktat barn- och utbildningsförvaltningen för att undersöka
användet av läxhjälp i kommunen, vilket lyfts fram i motionen. Skolverket ställer sig positiv till
att elever erbjuds tillgång till skolans lokaler efter skoltid då alla elever inte har lugn och ro i
hemmet. Enligt barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds de allra flesta elever i kommunens
grundskolor och gymnasieskola läxhjälp minst en gång i veckan, och en betydande andel erbjuds
hjälpen två gånger i veckan.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
_____

Kopia: Akten
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§ 11/17

Dnr KS/2017/0051/007-2

Revisionsrapport avseende projektet Norviks hamn,
information
Ärendet utgår.
______
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§ 12/17

KS/2014/0242/003

Ändring av arvodesbestämmelser, information
Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2016 att återremittera del av förslag till ändring
av reglemente för ersättning till förtroendevalda till arvodesberedningen. Med anledning av
återremissen behandlar arvodesberedningen ett förslag till ändring av reglementet den 3 februari.
Kommunsekreterare Eva Ryman informerar om förslaget.
______
Kopia: Akten
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Ombudsdirektiv, information
Kanslichef Annika Fri informerar om att kommunstyrelseförvaltningen arbetar med förslag till
ombudsdirektiv som beräknas kunna behandlas av kommunstyrelsen vid nästa sammanträde.
_______
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§ 14/17

Riktlinjer för taxa för gräv- och schaktarabeten, information
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om bakgrunden till ärendet och
kommunstyrelseförvaltningen återkommer till kommunstyrelsens nästa sammanträde med
förslag till riktlinjer för taxa för gräv- och schaktarbeten. Arbetsutskottet tackar för
informationen.
______

Kopia: Akten
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§ 15/17

KS/2017/0017/020

Personalfrågor
Ärendet utgår.
______
Kopia: Akten
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§ 16/17

KS/2017/0012/022

Förordnande av kommundirektör
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. förordna Tommy Fabricius som kommundirektör för perioden 1 februari 2017 dock
längst till och med 31 december 2019.
Protokollsanteckning

Harry Bouveng (M) uttalar att han i princip instämmer med arbetstagarparternas synpunkter i
punkt 5 i protokoll från förhandling enligt 11 § MBL från 2017-01-25.
Ärendet
Nuvarande kommunchef lämnar sin anställning den 31 januari 2017. Tjänsten föreslås ersättas
med intern kandidat. Förslag på tillsättning har förhandlats enligt MBL § 11, protokoll bifogas.
Benämningen på befattningen föreslås ändras till kommundirektör i enlighet med vad flertalet
kommuner i länet använder som titel på motsvarande befattning.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förordna Tommy
Fabricius som kommundirektör för perioden 1 februari 2017 dock längst till och med 31
december 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:
1. förordna Tommy Fabricius som kommundirektör för perioden 1 februari 2017 dock
längst till och med 31 december 2019.
____
Exp: Tommy Fabricius, Arbetsgivaravdelningen
Kopia: Akten
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§ 17/17

KS/2017/0012/022

Förordnande av chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. förordna Ilana Hart som tillförordnad förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen 1 februari - 31 juli 2017.
Ärendet
Nuvarande förvaltningschef lämnar sin anställning den 31 januari 2017 för ett förordnande som
kommundirektör i Nynäshamns kommun. I avvaktan på rekrytering av ny förvaltningschef för
barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens ordförande att Ilana Hart
tillförordnas som förvaltningschef 1 februari - 31 juli 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:
1. förordna Ilana Hart som tillförordnad förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen 1 februari - 31 juli 2017.
_____

Exp: Ilana Hart, Arbetsgivaravdelningen
Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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