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Kommunstyrelsen

Sida 1

Sammanträdesdatum

2016-02-17

Plats och tid
Nämnhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort, 2016-02-17 kl. 08:30-10:50

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande ej §§ 34 och 36 på grund av jäv
Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Anna Ljungdell § 36
Daniel Adborn (L), ej § 36 på grund av jäv
Nicholas Nikander L, tjänstgör för Anna Ljungdell § 34 och Daniel Adborn § 36
Thomas Johansson, (S), tjänstgör som ordförande §§ 34 och 36
Parvaneh Ahmadi (S)
Maria Schneider (S), tjänstgör för Lars-Åke Lundin (S)
Catrine Ek (MP)
Harry Bouveng (M), ej §§ 35 och 36 på grund av jäv
Tommy Cumzelius (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M) §§ 35 och 36
Bodil Toll (M), ej § 34 på grund av jäv
Marcus Svinhufvud (M), tjänstgör för Bodil Toll § 34
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgör ej § 34 på grund av jäv
Nisse Malm (PP), tjänstför för Agneta Tjärnhammar (M) § 34
Antonella Pirrone (M), tjänstgör för Maria Gard Günster (C)
Fredrik Holmström (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Nisse Malm (PP), Nicholas Nikander (L), Bernt Månsson (MP), Georgios Tsiouras (M),
Tommy Cumzelius (M) ej § 34 på grund av jäv, Marcus Svinhufvud (M)

Övriga deltagare
Birgitta Elvås kommunchef, Alfons Persson praktikant, Anna Eklund planeringschef §§ 24, 29-39, 41-53,
Yvonne Persson, systemansvarig § 25, Martin Marceau IT-koordinator § 25, Sandra Zackrisson mark –
och exploatering § 32, Johan Westin, ekonomichef §§ 24, 29-39,41-53, Eva Ryman sekreterare

Paragrafer §§ 21-39, 41-53
Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2016-02-22 kl 14.00
Underskrifter
Anna Ljungdell (S)
ordförande §§ 21-33, 35, 37-53

Thomas Johansson
ordförande §§ 34 och 36

Catrine Ek (MP)
justerare

Fredrik Holmström (SD
justerare

Eva Ryman
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-02-17
Anslaget sätts upp:

2016-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen,
Underskrift

Anslaget tas ned: 2016-03-15
Kansliavdelningen

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman
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Anna Ljungdell (S), ordförande
Daniel Adborn (L)
Thomas Johansson, (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Maria Schneider (S), tjänstgör för Lars-Åke Lundin (S)
Catrine Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
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Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Agneta Tjärnhammar (M)
Antonella Pirrone (M), tjänstgör för Maria Gard Günster (C)
Fredrik Holmström (SD)
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Övriga deltagare
Birgitta Elvås kommunchef, Eva Ryman sekreterare
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§ 40

Justeringens plats och tid
Kommunstyrelsens sammanträde

Underskrifter
Anna Ljungdell (S)
ordförande

Catrine Ek (MP)
justerare

Fredrik Holmström (SD)
justerare

Eva Ryman
sekreterare
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Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-02-17
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Anslaget tas ned: 2016-03-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Anslaget sätts upp:
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Utdragsbestyrkande
Eva Ryman
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§ 21/16

Dnr KS/2016/0042/008-3

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om följande:
Programserien ”Sverige på gång” i Ekonomikanalen har ett reportage från Nynäshamn.
Linnea Gustavson kommer att arbeta som vikarierande näringlivsutecklare från 1 mars.
Näringslivets i Nynäshamn festkväll genomförs den 19 mars.
Frukostmöten genomförs april – juni.
Företagsbesöken fortsätter.
Ett fortsatt ökat antal företagare kontaktar näringslivschefen.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 22/16

Dnr KS/2016/0043/008-3

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter

Inga rapporter lämnades.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 23/16

Dnr KS/2016/0044/008-3

Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås informerar från möte med kommuncheferna. Vid mötet lämnades en
rapport från de kommuner som deltagit i möte om Sverigeförhandlingarna. En genomgång av
kommande remisser där Södertörnsgemensamma yttranden kommer att utarbetas.
Fredrik Holmström (SD) frågar om remiss av SL:s trafikförsörjningsplan. Kommunchefen
besvarar frågan och informerar om rutinerna för remissen. Trafikförsörjningsplanen tas fram av
landstinget varje mandatperiod och är ett strategiskt dokument.
Harry Bouveng (M) informerar om att remiss kommer från Nobina om förslag till förändringar i
kollektivtrafiken. Ett samråd kommer att ske med kommunen och remissen kommer att bli ett
ärende för kommunstyrelsen.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 24/16

Dnr KS/2016/0045/008-3

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Westin informerar om utfallet för 2015. En utförligare genomgång av
resultat och måluppfyllelse lämnas vid kommunstyrelsens temadagar 9-10 mars 2016.
______
Kopia: Akten
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§ 25/16

Dnr KS/2011/0280/005-38

Information om eMeeting

Yvonne Persson, systemansvarig, informerar om möteshanteringen i läsplattan och lämnar tips
och råd till ledamöterna om hanteringen av eMeeting i läsplattan. Informationen utgår från
inkomna synpunkter från ledamöterna och ersättarna.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att utreda möjligheten att använda
e-legitimation för inloggning i systemet, samt möjlighet att radera kommenterar som delats i
eMeeting.
______
Exp: Systemansvarig, kopia: akten
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 10

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 26/16

Dnr KS/2015/0165/449-13

Folkhälsostrategi i Nynäshamns kommun 2016-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Folkhälsostrategi
Nynäshamns kommun 2016-2026
Bakgrund
Den 13 januari beslutade kommunfullmäktige att Nynäshamns kommuns folkhälsostrategi skulle
återremitteras. En redogörelse av hur ärendet har beretts ska finnas med i tjänsteskrivelsen. En
sådan redogörelse fanns inte och begärdes därför in. Dessutom beslutades att ett antal synpunkter
från Sorundanet skulle beaktas.
Sammanfattning
Folkhälsa är ett samlat begrepp om befolkningens hälsotillstånd. För att skapa en tydlighet om
vilka insatser som ska prioriteras under en tioårsperiod har en Folkhälsostrategi som ska gälla
mellan åren 2016-2026 tagits fram. Enligt strategin ska tre områden prioriteras: uppväxtvillkor,
hälsofrämjande levnadsmiljöer och ett förebyggande arbete gällande bruk av alkohol, narkotika
och tobak. Folkhälsoarbetet fokuserar främst på kommunens barn och unga upp till 25 år. Men
även de som befinner sig mitt i livet och de äldre finns representerade i strategin. Främst när det
gäller trygghetsfrämjade insatser, insatser kring hälsofrämjande samhällsplanering och insatser
för att förhindra alkoholdödlighet.

Folkhälsostrategin omfattar delmål, mätbara indikatorer, målvärden och strategier för att nå
delmålen. Delmålen är satta så att kommunens övergripande mål lättare ska kunna nås. Ansvaret
för att genomföra strategierna har nämnderna och förvaltningscheferna. Förvaltningscheferna har
också uppföljnings och redovisningsansvar. Det är viktigt att en samordning sker för bäst
resultat.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har sedan 2006 arbetat aktivt med att utveckla folkhälsoarbetet i
kommunens verksamheter. Arbetet har under åren utvecklat nya arbetssätt och metoder inom
kommunens verksamheter. Exempel är: Nya tider – heltid för alla, Sommarjobb för ungdomar,
Springprojektet för hälsosamma skolgårdar, Ungdomsteamet, Hälsofrämjande skola i Sorunda
och Mobila fritidsledare.

Det övergripande målet för arbetet är ”Kommuninvånarna har en bra hälsa”. Under
tidsperioden 2004 till 2015 har hälsan hos kommunens invånare förbättrats på flera sätt men det
finns fortfarande stora utmaningar då den psykiska ohälsan ökar, invånarna röker och snusar mer
jämfört med andra delar av länet och kommunen har högre andel män som dör i
alkoholrelaterade skador än både länet och riket.
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§ 26/16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Folkhälsostrategi
Nynäshamns kommun 2016-2026
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 27/16

Dnr KS/2011/0262/005-11

e-strategi för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen e-strategi för
Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 1997-04-24, § 59, att anta en IT-vision för Nynäshamns kommun.
Syftet med att formulera denna första IT-vision var då att utifrån kommunfullmäktiges vision om
framtiden ge kommunen förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av informationsteknik:

•
•

Att internt och externt redovisa kommunens mål och ambitioner beträffande
informationsteknik
Att ange och beskriva strategiskt viktiga utvecklingsområden inom området

IT-visionen skulle vara ett dokument som kompletteras kontinuerligt. Visionen och kommande
revideringar skulle fastställas av kommunfullmäktige. Dokumentet har sedan det antogs 1997
reviderats vid två tillfällen: 2002-04-25 samt 2006-06-14.
Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom IT-området och dess tillämpningar har det
bedömts viktigt att återigen revidera e-visionen och e-strategin. I samband med revideringen
framkom behov av att dela upp det tidigare dokumentet utifrån vad som är strategidokument och
vad som är riktlinjer och handlingsplaner. Som exempel på riktlinjer som har tagits fram är
dokument om systemförvaltning och riktlinjer för molntjänster.
Den nu framtagna e-strategin är framtagen med stöd av den nationella satsning med tydliga
utvecklingsområden i ”Handlingsplan för e-samhället 2013-2015” som har tagits fram av
Sveriges kommuner och Landsting.
I arbetet med att ta fram den föreslagna e-strategin har synpunkter inhämtats med samtliga
förvaltningar.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2014 att återremittera den föreslagna e-strategin för
att grunderna för strategin skulle konkretiseras samt införa delmål, effektmål och en tidplan i estrategin.
E-strategin anger en vision för kommunens e-förvaltning 2025, och utgår från tre av Mål och
budgets övergripande mål. De sex prioriterade fokusområdena anger vilka strategiska val och
effekter kommunen bör uppnå för att bidra till de tre övergripande målen i Mål och budget, samt
för att nå visionen i strategin.
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§ 27/16
En komplettering i linje med tidigare återremiss i kommunfullmäktige av e-strategin har
genomförts genom att kommunens samtliga förvaltningar har tagit fram IT-utvecklingsplaner
som anger övergripande målstyrning, aktiviteter och tidplan. Dessa planer beskriver vad som
krävs för att IT-utvecklingen ska kunna drivas framåt på ett effektivt sätt utifrån e-strategin. ITutvecklingsplanerna, ska som anges i strategin tas fram och revideras årligen av respektive
förvaltning. Förvaltningarnas IT-utvecklingsplaner bifogas som information
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen e-strategi för
Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen e-strategi för
Nynäshamns kommun.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 14

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 28/16

Dnr KS/2012/0175/023-8

Ändringar i rekryteringspolicy för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
- anta ändringar i rekryteringspolicy för Nynäshamns kommun i enlighet med bilaga 1 till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, samt
- beslutet träder i kraft den 1 mars 2016.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 september 2012, § 180, rekryteringspolicy för Nynäshamns
kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av kommunens rekryteringspolicy vilket har
lett till förslag på vissa förändringar.
Förslaget till ändringar i kommunens rekryteringspolicy innebär följande.
1. Under rubriken ”MÅL” under sjätte punkten om mångfald och diskriminering, byts
”undvika” ut till ”motverka.
2. Under rubriken ”Genomförande” görs ett tillägg sist i första stycket, med ”se bifogad
bilaga” som hänvisar till en bild av rekryteringsprocessena alla delmoment som den finns
beskriven på vårt intranät.
3. Under rubriken ”Genomförande” framgår i nuvarande rekryteringspolicy att val av
annonsering externt avgörs från fall till fall. Därefter har tillagts ett förtydligande; ”dock
sker extern annonsering alltid på kommunens webbplats, Arbetsförmedlingen och
Offentliga jobb.
Tidigare förslag att ändra skrivningen från ”alla chefstjänster” till ”högre” chefstjänster
ska annonseras externt återtas och ursprunglit text kvarstår. Det vill säga: alla
chefstjänster ska annonseras externt.
4. Under rubriken ”Genomförande” i nuvarande rekryteringspolicy framgår också att test
ska genomföras vid all tillsvidareanställning av chefer och att detta gäller även vid
internrekrytering och kan tillämpas även vid tillsättning av annan befattning. Förslaget är
att vid samtliga tillsvidareanställningar av chefer ska arbetsgivaravdelningen involveras i
framtagande av kravprofil, delta vid urval och i intervjuer samt genomföra tester av
aktuella kandidater för att kvalitetssäkra processen. Tillsättning av tillförordnad chef ska i
regel internannonseras, men avsteg kan göras i samråd med arbetsgivaravdelningen. Den
nya formuleringen föreslås ska ligga under en ny rubrik ”Kvalitetssäkring”.
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§ 28/16
5. Vidare föreslås att stycket som handlar om hur referenser ska tas och dokumenteras under
rubriken ”Genomförande” i nuvarande rekryteringspolicy flyttas till rubriken
”Kvalitetssäkring”.
6. Under rubriken ”Genomförande” i nuvarande rekryteringspolicy framgår också att
medarbetare ska ges möjlighet att delta i arbetet med kravprofil och intervjuer samt att
berörda fackliga organisationer ska involveras vid chefsrekrytering. Förslaget är att
medarbetare ska ges möjlighet att delta i arbetet med kravprofil och delta i slutintervjuer
samt att berörda fackliga organisationer ska delges kravprofil och annons när dessa tagits
fram samt delta i intervjuer med slutkandidater vid chefsrekrytering. Den nya
formuleringen föreslås ska ligga under rubriken ”Kvalitetssäkring”.
7. Förslag att lägga till en bilaga i dokumentet. Ett förtydligande som beskriver ”Process för
rekrytering” med bild på processens olika moment som innehåller detaljerat stöd och
information. Hänvisning sker till intranätet där en mer utförlig beskrivning på.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
- anta ändringar i rekryteringspolicy för Nynäshamns kommun i enlighet med bilaga 1
samt
- beslutet träder i kraft den 1 mars 2016.
_______

Exp: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 29/16

Dnr KS/2015/0202/101-6

Uppdatering av arbetsordning för kommunfullmäktige och reglemente
för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta föreslagna ändringar enligt bilaga 1 och 2 till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse av:
1. 30 b § i arbetsordning för kommunfullmäktige och
2. 20 §, punkt 14 i reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Det har uppmärksammats att arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun
behöver justeras då det blivit fel i en paragrafhänvisning i 30 b §. Det finns även behov av att
uppdatera reglementet för kommunstyrelsen då det innehåller fel paragrafhänvisning till
arbetsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att paragrafhänvisningen korrigeras enligt bilaga 1 och 2
av 30 b § i arbetsordning för kommunfullmäktige och 20 §, punkt 14 i reglemente för
kommunstyrelsen.
Ärendet
Det har uppmärksammats att arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun,
som antogs av kommunfullmäktige 17 november 2015 § 146, behöver justeras. Anledningen är
att det blivit fel i en paragrafhänvisning i 30 b §. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
paragrafhänvisningen korrigeras från 30 a § till 30 § som anger krav som ska uppfyllas för att ett
medborgarförslag ska behandlas i kommunfullmäktige. Se bilaga 1.
Det föranleder ett behov av även att uppdatera reglemente för kommunstyrelsen som antogs av
kommunfullmäktige 11 mars 2015, §§ 17 och 18. Ändringarna avser paragrafhänvisningar i 20
§, punkt 14 som hänvisar till bestämmelser om medborgarförslag i arbetsordning för
kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att paragrafhänvisningarna i punkt
14 i reglementet stryks och istället föreslås en hänvisning till arbetsordning för
kommunfullmäktige utan angivelse av paragrafer. Anledningen till det är att undvika framtida
uppdatering av paragrafer till följd av ändringar i arbetsordningen. Se bilaga 2.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 17

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§29/16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta föreslagna ändringar enligt bilaga 1 och 2 av:
1. 30 b § i arbetsordning för kommunfullmäktige och
2. 20 §, punkt 14 i reglemente för kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta föreslagna ändringar enligt bilaga 1 och 2 av:
1. 30 b § i arbetsordning för kommunfullmäktige och
2. 20 §, punkt 14 i reglemente för kommunstyrelsen.

_______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 18

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 30/16

Dnr KS/2013/0154/002-11

Ändring av delegationsordning avseende beslut om förtroendevaldas
ersättning enligt PBF samt avvisande av medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar i kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten
i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse att träda ikraft per den
22 februari 2016.
Ärendebeskrivning

Genom det centrala pensionsavtalet (PBF) regleras de förtroendevaldas rätt till avgångsersättning
samt pension när dessa lämnar sina förtroendeuppdrag. Förtroendevald erhåller ersättning genom
ansökan till kommunstyrelsen (pensionsmyndighet). Ersättningen är fullt ut reglerad i avtalet och
beräknas åt kommunen av KPA. Beslutet om tillämpning i enlighet med 9 § kommunstyrelsens
reglemente, ersättningens storlek, omfattar endast fastställande av rätt enligt avtalet och
innefattar inte principiella frågeställningar varför det bör kunna delegeras till kommunchefen.
Med anledning av ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige och reglemente för
kommunstyrelsen behöver en redaktionell ändring av kommunstyrelsens delegationsordning
göras. Ändringen rör delegation av avvisande av medborgarförslag, punkt 8.16.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att noteringen om paragrafhänvisning till
kommunstyrelsens reglemente tas bort. Kommunstyrelseförvaltningen anser inte att
hänvisningen fyller någon funktion och förändringen är därmed en förenkling av dokumentet.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ändringar i
kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten i enlighet med bilaga 1.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar i kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten
i enlighet med bilaga 1 att träda ikraft per den 22 februari 2016.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar i kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten
i enlighet med bilaga 1 att träda ikraft per den 22 februari 2016.
____
Exp: Arbetsgivaravdelningen, Författningssaml, Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 19

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 31/16

Dnr KS/2015/0256/003-2

Upphävande av reglemente för medlare inom miljö- och byggfrågor
för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för medlare inom miljöoch byggfrågor i Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
Den 5 mars 2008 § 31 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en medlarfunktion inom miljö –
och byggområdet. Funktionen placerades under bygglovsenheten. Till funktionen antogs ett
reglemente för medlare inom miljö- och byggfrågor i Nynäshamns kommun som reglerar
funktionens roll och befogenhet. 1
Syftet med medlarfunktionen var att erbjuda parter, exempelvis grannar som hamnat i tvist i ett
byggärende, en hjälp för att klargöra och lösa frågor. Målsättningen med funktionen var att
medlingen skulle medföra en avlastning för kommunens hantering av klagomål och minska
antalet överklaganden. Medlaren skulle samtala med parterna för att tillsammans finna en
lösning på problemet. Funktionen skulle inte fatta några beslut och samtalen skulle inte
dokumenteras. Medlingen fick heller inte innebära någon myndighetsutövning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för medlare inom miljöoch byggfrågor i Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för medlare inom miljöoch byggfrågor i Nynäshamns kommun.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 20

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 32/16

Dnr KS/2015/0267/252-7

Köp av fastigheterna Mejseln 11 och 12 i Nynäshamn

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna ett köp av fastigheterna Mejseln 11 och 12 i Nynäshamns kommun.
2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att fullfölja köpet och teckna köpebrev.
3. Fastigheterna Mejseln 11 och 12 förs till kommunstyrelsens balansräkningsenhet Mark
och exploatering.
4. Finansiering sker genom att avsätta exploateringsmedel om 36 157 000 kronor
(köpeskilling och lagfart) till kommunstyrelsens Mark och exploateringsenhet.
Reservationer

Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Georgios Tsiouras (M), Antonella Pirrone (KD) och
Fredrik Holmström (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Fastigheterna Mejseln 11 och 12 har varit ute till försäljning under hösten 2015. Säljaren och
kommunen har kommit överens om en köpeskilling om 35 835 000 kr.

Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt för- och nackdelar med ett köp. Förvaltningen gör
bedömningen att ett köp är strategiskt viktigt för Nynäshamns stads utveckling och föreslår
kommunstyrelsen att godkänna ett köp av fastigheterna.
Ärendebeskrivning
Ev Ejendomsinvestering Nynäshamn Holding AB försattes i konkurs den 18 augusti 2015.
Bolaget har bedrivit verksamhet med uthyrning av fastigheter för kommersiellt bruk.

Med anledning av konkursen säljs nu bolagets två fastigheter Mejseln 11 och 12 i Nynäshamn.
Fastigheterna har varit ute till försäljning med anbudsgivning under oktober och november 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna ett köp av fastigheterna Mejseln 11 och 12 i Nynäshamns kommun.
2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att fullfölja köpet och teckna köpebrev.
3. Fastigheterna Mejseln 11 och 12 förs till kommunstyrelsens balansräkningsenhet Mark
och exploatering.
4. Finansiering sker genom att avsätta exploateringsmedel om 36 157 000 kronor
(köpeskilling och lagfart) till kommunstyrelsens Mark och exploateringsenhet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 21

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 32/16
Yrkanden

Harry Bouveng (M) och Fredrik Holmström (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning:
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till förslaget till beslut.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 22

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 33/16

Dnr KS/2015/0030/206-4

Utvärdering av Nynäshamns kommuns internhyresavtal
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Godkänna utväderingen av internhyresavtalet
2. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att med utvärderingen som underlag
utarbeta ett nytt förslag till internhyresavtal.
Ärendebeskrivning
I Nynäshamns kommun förvaltar fastighets- och serviceavdelningen kommunens
verksamhetsfastigheter. Förhållandet mellan hyresgästen och fastighetsvärden regleras genom
ett så kallat internhyresavtal. Kommunfullmäktige antog nuvarande internhyresavtal 2013, 1 146.
I samband med beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera internhyresavtalet inom 18
månader.

Avtalet har utvärderats av en arbetsgrupp med representanter från de olika förvaltningarna.
Arbetsgruppen har systematiskt gått igenom avtalet och samtliga bilagor i gällande
internhyresavtal. Därutöver har ekonomiavdelningen beretts möjlighet till inspel i de fall där det
ansetts relevant. Även kommunens säkerhetschef har kommit med synpunkter utifrån sitt
kompetensområde.
Resultatet av utvärderingen visar att avtalet i allt väsentligt är ändamålsenligt. De flesta
förändringar som föreslås är språkliga korrigeringar och förtydliganden eller att onödiga
stycken/meningar stryks. Två bilagor föreslås helt utgå ur avtalet. Ett alltför långt avtal uppfattas
som tungt och svärtillgängligt.
En av frågorna som identifieras som svårast att hantera är de fall när hyresvärden och
hyresgästen inte är överens och någon form av tvist uppstår. Det finns en process beskriven för
hur dessa situationer ska hanteras men den har inte tillämpats. Vissa förtydliganden kring detta
föreslås.
Slutligen noterar utredningen att problem kopplade till okunskap (om främst avtalet och dess
innebörd) och dålig kommunikation uppstår. Många problem kan förebyggas genom bättre
kommunikation och en ödmjukhet inför varandras situation och roller.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Godkänna utväderingen av internhyresavtalet
2. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att med utvärderingen som underlag
utarbeta ett nytt förslag till internhyresavtal.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 23

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 33/16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Godkänna utväderingen av internhyresavtalet
2. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att med utvärderingen som underlag
utarbeta ett nytt förslag till internhyresavtal.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 24

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 34/16

Dnr KS/2016/0052/109-2

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i AB Nynäshamnsbostäder
vid 2016 års bolagsstämma
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombud har att se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2016 rösta i
enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolaget
styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av ombudet och bolagets
verkställande direktör,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i
uppdrag att i förekommande fall rösta för att PWC ska vara ansvarigt revisionsbolag för
AB Nynäshamnsbostäder.
Jäv
Anna Ljungdell (S), Bodil Toll (M) och Georgios Tsiouras (M) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning
Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i
ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan
ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

De beslut som ska förekomma på AB Nynäshamnsbostäders årsstämma framgår av
bolagsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge ombudet uppdrag att på
årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 – 4 i ovanstående förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 25

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 34/16

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombud har att se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2016 rösta i
enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolaget
styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av ombudet och bolagets
verkställande direktör,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i
uppdrag att i förekommande fall rösta för att PWC ska vara ansvarigt revisionsbolag för
AB Nynäshamnsbostäder.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombud har att se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2016 rösta i
enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolaget
styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av ombudet och bolagets
verkställande direktör,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i
uppdrag att i förekommande fall rösta för att PWC ska vara ansvarigt revisionsbolag för
AB Nynäshamnsbostäder.
________

Exp: Ombud och ersättare, kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 26

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 35/16

Dnr KS/2016/0052/109-3

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i SRV återvinning AB vid
2016 års bolagsstämma
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s årsstämma år 2016 rösta i enlighet
med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
fastställande av resultat- och balansräkning
disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för de arvoden och
sammanträdersättningar till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i SRV återvinning AB får ombudet i
uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat
revisionsbolag utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats
dessa uppdrag av SRV återvinning AB,
5. det beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV
återvinning AB för tiden från årsstämman år 2016 till och med ordinarie bolagsstämma år
2017 uppdras åt ombudet att rösta för att en representant i styrelsen för Haninge kommun
utses som ordförande, att en representant i styrelsen för Huddinge kommun utses som 1:e
vice ordförande och att en representant för Botkyrka kommun utses som 2:e vice
ordförande.
Jäv
Harry Bouveng (M) deltar inte i handläggningen av ärende på grund av jäv.

Ärendebeskrivning
Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i
ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan
ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.
De beslut som ska förekomma på SRV återvinning AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen.
Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 27

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 35/16
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2016-02-03.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget med den redaktionella ändringen av förslaget att
namnen utgår ur förslaget. En reviderat förslag kommer lämnas till kommunstyrelsens
behandling av ärendet.
______
Exp: Ombud och ersättare för ombud, kopia: Akten
_______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 28

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 36/16

Dnr KS/2016/0052/109-1

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Alkärrsplans Utvecklings
AB vid 2016 års bolagsstämma
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Alkärrsplans Utvecklings AB:s årsstämma år 2016 rösta i
enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolaget
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Alkärrsplans Utvecklings AB får
ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att PWC ska vara ansvarigt
revisionsbolag för bolaget.
Jäv
Anna Ljungdell (S), Daniel Adborn (L) och Harry Bouveng (M) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i
ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan
ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.
De beslut som ska förekomma på Alkärrsplans Utvecklings AB framgår av bolagsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge ombudet uppdrag att på
årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 – 4 i ovanstående förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 29

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 36/16
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Alkärrsplans Utvecklings AB:s årsstämma år 2016 rösta i
enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolaget
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Alkärrsplans Utvecklings AB får
ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att PWC ska vara ansvarigt
revisionsbolag för bolaget.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-01-26.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
_____

Exp: Ombud och ersättare, kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 30

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 37/16

Dnr KS/2013/0161/000-57

Mottagande av nyanlända flyktingar i Nynäshamn
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår.
Sammanfattning
Nynäshamns kommun har sedan januari 2015 en överenskommelse med Länsstyrelsen i
Stockholm och Migrationsverket om mottagande av 39 nyanlända flyktingar med permanent
uppehållstillstånd (PUT) om året. 2014 var antalet mellan 7-15 och innan dess hade inte
kommunen någon överenskommelse. Flyktingsituationen i världen är akut och många
människor söker skydd i Europa och Sverige. Det finns därför ett ökat behov av platser hos
kommunerna för vuxna och barn som inte själva kan ordna bosättning efter att de fått
uppehållstillstånd i Sverige. När man inte kommer vidare från asylboendet försenas möjligheten
till integration och etablering i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.
Länsstyrelsen i Stockholm har med anledning av detta kommit med ett förslag på en ökning till
104 personer årligen för Nynäshamns kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen
i Stockholm om att ta emot 39 nyanlända flyktingar per år.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen
i Stockholm om att ta emot 39 nyanlända flyktingar per år.

_______
Exp: Kc
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Dnr KS/2015/0190/422-2

Yttrande över remiss - Förslag till inriktning för havsplanering med
avgränsning av miljöbedömningen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige
som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet. Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att förbereda genomförandet
av den svenska havsplaneringen.

Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag
till havsplaner. För att stödja och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt skapa
tydlighet och förankring för den fortsatta planeringsprocessen, har Havs- och vattenmyndigheten
tagit fram det förslag till inriktningsdokument som nu är föremål för remiss.
I förslaget redovisas förutsättningarna för utarbetande av havsplaner samt förslag till
havsplaneringens inriktning. Förslagen omfattar planeringsmål- och strategier och en
redovisning av väsentliga frågor att hantera och ta hänsyn till i planeringen av respektive
havsplaneområde. Dokumentet innehåller även redovisning av fortsatt process för utarbetande av
havsplaner inklusive arbetet med konsekvensbedömningar. Dokumentet innehåller även förslag
till avgränsning av den miljöbedömning som ska genomföras.
Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in till samråd om förslagen, frågeställningar
myndigheten vill belysa är:
1. Hur ser samrådskretsen på föreslagna planeringsmål och -strategier som vägledning för
planeringsarbetet?
2. Vilka ytterligare väsentliga frågor finns att hantera inom havsplaneområdena (Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet)?
3. Hur ser samrådskretsen på föreslagen innehållsmässig avgränsning som en lämplig
utgångspunkt för bedömning av havsplanernas betydande miljöpåverkan?
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Synpunkter på förslaget
Trots att ett fullständigt kunskapsunderlag saknas om havets ekosystem är inriktningen
tillräckligt ambitiös. Förhoppningen är att planeringen kommer att resultera i ett bättre
kunskapsunderlag, dels under själva processen och dels då även den färdiga planen inriktas på att
öka kunskaperna om Östersjön.

Överlappningen mellan planeringsansvaret kan bli en källa till problem om de olika aktörerna
kommer fram till motstridiga åtgärder. Det finns redan en tendens till att forskare
rekommenderar olika åtgärder för Östersjön och att de heller inte är helt överens om vilka
orsaker som ligger bakom Östersjöns problem. Nynäshamns kommun anser att detta bör utredas
och regleras på ett sätt som innebär att framtida konflikter kan undvikas.
Strandlinjen och baslinjen är utgångspunkt för de olika zonerna och avgör därmed vem som har
planeringsansvaret. Längs med Östersjökusten upp till Stockholm har det inte varit någon faktisk
landhöjning de senaste 15 åren. Innan dess flyttades strandlinjen utåt på grund av landhöjningen.
I framtiden kommer havet att stiga i allt högre takt så att gränserna för zonerna förskjuts. Detta
bör belysas vid havsplaneringen som även bör omfatta prognoser om framtida salthalter samt
påverkan på ekosystemen.
Mer forskning om ekosystemen i havet behövs även för att planeringen ska kunna resultera i
åtgärder som kan förbättra Östersjöns status. Det saknas forskning som i första hand inte
fokuserar på arter som är ekonomiskt viktiga för oss människor utan som är viktiga för hela
ekosystemet inklusive fåglarna.
I övrigt har inte Nynäshamns kommun några synpunkter på underlaget eller de specifika
frågorna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
En reviderad tjänsteskrivelse kommer att tillställas kommunstyrelsen.
______

Exp: Havs- och vattenmyndigheten, kopia: Akten
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Dnr KS/2015/0238/211-2

Yttrande över remiss - Förslag att ansöka om Regionbildning i
Stockholms län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande och därmed tillstyrka att
Stockholms läns landsting ansöker hos regeringen om att bilda en region.

Bakgrund
I juni 2015 beslutade landstingsfullmäktige att i dialog med länets kommuner pröva frågan om
att bilda region. I november 2015 beslutade landstingsstyrelsen att ge kommunerna möjlighet att
yttra sig över ett förslag till ansökan om regionbildning.
Landstingets preliminära tidplan är att fatta beslut om ansökan under våren 2016, med ett
riksdagsbeslut innan sommaren 2017 och att den nya regionen bildas den 1 januari 2018. Övriga
län där länsstyrelsen fortfarande är ansvarig för det statliga tillväxtuppdraget, det vill säga
Norrbottens, Västernorrlands och Västmanlands län, har alla ansökt om att bilda region från och
med 2017.
Den i Stockholms län aktuella frågan om regionbildning handlar konkret om att det statliga
regionala utvecklingsansvaret, som omfattar regionalt tillväxtarbete och länsplan för regional
transportinfrastruktur, flyttas från länsstyrelsen till landstinget. Länsstyrelsens statliga anslag för
tillväxtarbetet (s.k. 1:1-medel) i Stockholms län är för närvarande ca 8 miljoner kronor som vid
en regionbildning överförs från Länsstyrelsen till landstinget.
Synpunkter på förslaget
Ett framgångsrikt tillväxtfrämjande arbete behöver bedrivas i strukturerad samverkan och utifrån
ett tydligt mandat. Som remissens motiv för att bilda region lyfter fram är det viktigt med
legitimitet att företräda regionen i överläggningar med staten och andra aktörer.
I Stockholms län har det tillväxtfrämjande arbetet för närvarande ingen tydlig och ledande
huvudaktör. Ett skäl till detta kan vara att även om statens samlade uppdrag för tillväxtarbetet
ligger hos länsstyrelsen finns drivkraften till stor del i kommunerna och landstinget. Den
politiska dimensionen är mycket viktig för tillväxtarbetet.
När Stockholm bildar region är det av största vikt att organiseringen av det regionala organet tar
hänsyn till att de lokala förutsättningarna varierar mycket inom regionen. Variationen avspeglas
tydligt i arbetsmarknad och näringslivsstruktur men även när det gäller tillgången på offentlig
service från såväl stat som landsting.
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Kommunerna i Stockholms (KSL) län samverkar sedan 25 år. Genom samarbete tar
kommunerna ett gemensamt regionalt ansvar. I verksamhetsplanen för 2016 prioriteras flera
områden som är strategiska för regionens utveckling och tillväxt, till exempel arbetet med
gemensam gymnasieregion, vuxenutbildning inklusive SFI, mottagande av nyanlända och
kompetensförsörjning för att nämna några. Mot denna bakgrund är frågan om vem som har det
statliga tillväxtansvaret relevant för kommunerna men framför allt hur denna aktör arbetar i
länet.
Inför den fortsatta processen förutsätts ett nyanserat och öppet synsätt på vad regionbildningen
kan innebära för landstinget och kommunernas möjligheter att samarbeta för ett så bra samlat
resultat som möjligt. Det är av största vikt att tillväxt- och utvecklingsarbetet inte hamnar i
skuggan av landstingets uppdrag hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Nynäshamns kommun
delar den uppfattning som remissen lyfter fram; att kommunerna tillsammans är den klart
viktigaste offentliga aktören för regionens utveckling men uppfattar inte att landstinget i dagens
verklighet ser kommunernas roll och potential på det sättet.
Nynäshamns kommun tillstyrker sammanfattningsvis att Stockholms läns landsting ansöker hos
regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen
om regionalt utvecklingsansvar för vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Stockholms län
bildas en region med direktvalt regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande och därmed tillstyrka att
Stockholms läns landsting ansöker hos regeringen om att bilda en region.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande och därmed tillstyrka att
Stockholms läns landsting ansöker hos regeringen om att bilda en region.
______

Exp: Stockholms läns landsting, kopia: Akten
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§ 40/16

Dnr KS/2015/0226/100-2

Svar på remiss SOU 2015:74, Skydd för vuxna i internationella
situationer - 2000 års Haagkonvention
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar förvaltningens förslag till yttrande som remissvar till
Justitiedepartementet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Nynäshamns kommun har fått inbjudan till att senast den 17 februari 2015 lämna synpunkter
över betänkandet Skydd för vuxna i internationella i situationer – 2000 års Haagkonvention
(SOU 2015:74), till Justitiedepartementet. Nedan följer kommunens huvudsakliga synpunkter.
Nynäshamns kommun har inget att invända mot att Sverige ansluter sig till 2000 års
Haagkonvention om internationellt skydd för vuxna. Syftet är enligt utredningen att Sverige
måste kunna erbjuda ett tidsenligt skydd för vuxna i gränsöverskridande situationer. Det är
mycket svårt att förutse vad lagen kommer att innebära för kommuner i form av belastning och
kostnader.
Ärendet
Nynäshamns kommun har fått inbjudan till att senast den 17 februari 2015 lämna synpunkter
över betänkandet Skydd för vuxna i internationella i situationer – 2000 års Haagkonvention
(SOU 2015:74), till Justitiedepartementet.
Nynäshamns kommun har inget att invända mot att Sverige ansluter sig till 2000 års
Haagkonvention om internationellt skydd för vuxna. Nynäshamns kommun anser att förslagen
som kommuner berörs av i artikel 33, 34 och 38 i 2000 års Haagkonvention är svåra att förutse
kommunens konsekvenser när det gäller såväl omfattning som kostnader.
Nedan beskrivs de delar av förslagen som i första hand berör kommunen. En sammanfattning av
betänkandet i sin helhet bifogas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar förvaltningens förslag till yttrande som remissvar till
Justitiedepartementet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen överlämnar förvaltningens förslag till yttrande som remissvar till
Justitiedepartementet.
_______ Exp; Justitiedep, Kopia:Akten
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§ 41/16

Dnr KS/2015/0261/100-2

Svar på remiss - slutbetänkande av yrkesprogramsutredningen (SOU
2015:97)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över Yrkesprogramsutredningens
slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97).

Sammanfattning
Nynäshamns kommun har fått inbjudan att senast den 29 februari 2016 lämna synpunkter på
Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) till
Utbildningsdepartementet. Yrkesprogramsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som
stärker den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars
övergång från skola till arbetsliv och förstärka den nationella kompetensförsörjningen.
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen
instämmer i barn- och utbildningsförvaltningens yttranden och föreslår att förslag till
Nynäshamns kommuns yttrande över Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande godkänns.
Nynäshamns kommun anser sammanfattningsvis att betänkandet är väl genomarbetat och att
förslagen i betänkandet kan komma att medföra stora förändringar och möjligheter att rätta till de
brister som finns inom yrkesprogrammen.
Nynäshamns kommun anser att de lokala programråden bör regleras. Regleringen bör innehålla
tydligt syfte och koppling mellan lokala och regionala programråd. Det skulle stärka kopplingen
mellan lokala och regionala programråd och samtidigt göra dem mer attraktiva för näringslivet
att delta i. Med ett tydligt syfte och kopplingar mellan programråden kan de lokala
programrådens samverkan med yrkescollege stärkas och huvudmannens del i utvecklingen av
yrkesprogrammen bli tydligare.
Nynäshamns kommun anser att gällande utredningens förslag om statsbidrag för yrkesvux bör
den regionala samverkan med andra kommuner vara frivillig till skillnad från förslaget som
innebär ett krav på samverkan med minst tre kommuner. För kommuner med glesbygd eller
avskilt geografiskt läge med långa avstånd till andra kommuner kan kravet medföra uteblivna
ansökningar på grund av bristande geografisk tillgänglighet för målgruppen.
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Nynäshamns kommun anser att behörighetsgivande förutbildningar på gymnasial nivå i cirka 10
veckor inom yrkeshögskolan som föreslås i yrkesämnen, även bör erbjudas i ämnet svenska som
andra språk.
Nynäshamns kommun ställer sig tveksam till förslaget om att alla elever ska kunna genomföra
minst två veckors praktisk arbetslivsorientering på en arbetsplats eller yrkesgymnasium. Det
pågår olika insatser för att utveckla studie- och yrkesvägledningen med särskilt fokus på ökade
kunskaper om arbetsmarknaden.
Ärendet
Nynäshamns kommun har fått möjlighet att senast den 29 februari 2015 lämna synpunkter på
Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) till
Utbildningsdepartementet.
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen som 18 januari 2016 kom in med
yttrande, ett skriftligt från Nynäshamns gymnasium och ett muntligt från Nynäshamns
kompetenscentrum. Barn- och utbildningsförvaltningens yttranden ligger till grund för yttrande
över betänkandet från Nynäshamns kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över Yrkesprogramsutredningens
slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97).
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över Yrkesprogramsutredningens
slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97).
_____
Exp: Utbildningsdepartementet, kopia: Akten
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Dnr KS/2015/0138/060-2

Införande av den så kallade Solnamodellen för stärkt integration och
arbetslinje
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Reservationer

Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M) och Georgios Tsiouras (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige, föreslår Ammar Baldawi (M) att kommunen utreder
möjligheterna att arbeta enligt Solnamodellen. Den syftar till att utrikesfödda tidigt ska komma i
sysselsättning genom kombination av svenska för invandrare (sfi) och praktik.

Flera av Solnamodellens arbetsformer finns redan i kommunen. Det pågår även ett
utvecklingsarbete där frågor som behöver utvecklas eller förbättras har identifierats.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige, daterad 18 maj 2015, föreslår Ammar Baldawi (M) att
kommunen utreder möjligheterna att använda sig av Solnamodellen. Modellen syftar till att
utrikesfödda tidigt ska komma i sysselsättning genom kombination av sfi och praktik.

Motionären vill också att kommunen utreder möjligheten att arbeta med fler av de moment som
Solnamodellen innehåller. Det är till exempel förändad introduktion, mer individuellt anpassade
lösningar, aktiva näringslivskontakter och att erbjuda datakörkortet ECDL.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till motionen eller bifall till förslaget till beslut.
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Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till motionen eller bifall till förslaget till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut.

____
Kopia: Akten
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§ 43/16

Dnr KS/2015/0159/060-2

Svar på motion om inrättande av så kallad whistleblowing-funktion
inom Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige 8 juni 2015 har Harry Bouveng (M) föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar ge ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att inrätta en
övergripande whistleblowing-funktion.

Motionären anser att det i samband med synpunkter på bland annat kommunens personalpolitik
har framskymtat vissa tveksamheter hur man som enskild anställd vågar framföra kritik på sin
egen eller andras arbetssituation.
Motionären menar att flera åtgärder behöver säkert vidtas för att fånga upp signaler från
medarbetare i den kommunala organisationen liksom möjligen även från medarbetare inom
verksamheter som sköts av andra utövare inom det kommunala ansvarsområdet. En sådan åtgärd
skulle vara att inrätta en övergripande whistleblowing-funktion dit man kan vända sig med tips
och synpunkter med garanti om anonymitet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad

_____
Kopia: Akten
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Dnr KS/2014/0001/060-3

Svar på motion om revidering av policy för representation
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige 30 december 2013 har Lena Dafgård (SN) föreslagit en
revidering av kommunens policy för representation. Motionen har föranletts av att kommunen
stått för en mottagning i samband med födelsedag för kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med revideringen är enligt motionären
Att det ska finnas en policy för representation som täcker in de situationer som uppstår.
Motionären menar att så inte är fallet med nuvarande policy
Att ett demokratiskt beslut i kommunfullmäktige blir överordnat ev. kutym.
Motionären yrkar att policyn för representation revideras omgående för att vara bättre anpassad
till de situationer som uppstår samt att samtliga frågor som rör representation, gåvor mm till
kommunanställda och förtroendevalda förs in i policyn, så att dokumentet kan erbjuda riktlinjer i
alla dessa situationer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad

_____
Kopia: Akten
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§ 45/16

Dnr KS/2016/0050/112-2

Förnyade uppdrag som vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förordnar
Tommy Fabricius som borgerlig vigselförrättare för Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
Tommy Fabricius har idag ett förordnande i Norrköpings kommun som löper till och med
2018-12-31. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tommy Fabricius blir förordnad i
Nynäshamns kommun till och med 2018-12-31.

Nynäshamns kommun har idag sex vigselförrättare med ett tidsbegränsat förordnade till
och med 2016-10-31:
Daniel Adborn
Christer Dahl
Ulf Holm
Christina Selander-Ekström
Tommy Söderblom
Liselotte Vahermägi
Agneta Tjärnhammar
Nuvarande vigselförrättares förordnanden löper ut 2016-10-31 och de kommer att få en
förfrågan om de vill förnya sitt uppdrag under våren. Kommunstyrelseförvaltningen
återkommer med förslag till kommunstyrelsen om förordnande av dessa.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förordnar
Tommy Fabricius som borgerlig vigselförrättare för Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förordnar
Tommy Fabricius som borgerlig vigselförrättare för Nynäshamns kommun.
______

Delges: Tommy Fabricius, Ksf receptionen, Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0051/002-1

Undertecknande av handlingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
undertecknas på följande sätt.

1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av kommunstyrelsens
ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande i förening med någon av kommunchef,
ekonomichef och verksamhetscontroller Sirpa Slotte. Låne- och borgensförbindelser får inte
undertecknas med stöd av punkterna 2-4.
2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas av
kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice
ordförande, kommunchef, kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef eller IT-chef,
två i förening.
3. Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott
undertecknas av arbetsutskottets ordförande, arbetsutskottets vice ordförande, kommunchef,
kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef eller IT-chef, två i förening
4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas med stöd
av delegation, av annan delegat än utskott, undertecknas av delegaten.
5. Är det på annat ställe reglerat hur viss handling ska undertecknas gäller den bestämmelsen.
6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde på det sätt
kommunchefen bestämmer.
7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande får undertecknas
innan beslut har fattats. Undertecknande sker i så fall på det sätt som framgår av punkten 2
respektive 3.
8. Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2016, då kommunstyrelsens beslut den 17 december
2014, § 239, om undertecknande av handlingar upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Av 34 § första stycket gemensamt reglemente för nämnder framgår hur handlingar som beslutas
av kommunfullmäktige undertecknas.
Kommunstyrelsen har den 17 december 2014, § 239, fattat beslut om undertecknande av
handlingar. En översyn av dokumentet har skett vilket har lett till några mindre språkliga
förändringar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 46/16
Kommunstyrelsen har genom ett särskilt beslut reglerat tecknandet av kommunens bankkonton
m m. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu i ett särskilt ärende att ett nytt sådant beslut
fattas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
undertecknas på följande sätt.

1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av kommunstyrelsens
ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande i förening med någon av kommunchef,
ekonomichef och verksamhetscontroller Sirpa Slotte. Låne- och borgensförbindelser får inte
undertecknas med stöd av punkterna 2-4.
2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas av
kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice
ordförande, kommunchef, kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef eller IT-chef,
två i förening.
3. Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott
undertecknas av arbetsutskottets ordförande, arbetsutskottets vice ordförande, kommunchef,
kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef eller IT-chef, två i förening
4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas med stöd
av delegation, av annan delegat än utskott, undertecknas av delegaten.
5. Är det på annat ställe reglerat hur viss handling ska undertecknas gäller den bestämmelsen.
6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde på det sätt
kommunchefen bestämmer.
7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande får undertecknas
innan beslut har fattats. Undertecknande sker i så fall på det sätt som framgår av punkten 2
respektive 3.
8. Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2016, då kommunstyrelsens beslut den 17 december
2014, § 239, om undertecknande av handlingar upphör att gälla.

______

Exp: Ksf samtliga avdelningar, ks ordf, ks vice ordf, kommunchef, kanslichef, ekonomichef,
verksamhetskontroller S Slotte, personalchef, planeringschef, It-chef, Kopia: Akten
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 45

Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 47/16

Dnr KS/2016/0051/002-2

Tecknande av kommunens bankkonton samt undertecknande av
checkar och växlar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av kommunstyrelsens ordförande eller
kommunstyrelsens vice ordförande i förening med ekonomichefen eller verksamhetscontroller
Sirpa Slotte.
2. Kvittering eller överlåtelse av checkar eller postremissväxlar till kommunen, någon av dess
nämnder eller styrelsen, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens
vice ordförande i förening med ekonomichefen eller verksamhetscontroller Sirpa Slotte. Om
checkens eller växelns belopp understiger 10 000 kr undertecknas den av ekonomichefen eller
verksamhetscontroller Sirpa Slotte i förening med någon av verksamhetscontroller Dan Olén,
ekonom Michael Rosendahl eller verksamhetscontroller Marie-Louise Stålbom.
3. Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2016, då kommunstyrelsens beslut den 17 december
2014, § 238, upphör att gälla.
Ärendet
Kommunstyrelsen har den 17 december 2014, § 238, fattat beslut om tecknande av kommunens
bankkonton. Beslutet behöver ändras med anledning av förändringar inom ekonomiavdelningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av kommunstyrelsens ordförande eller
kommunstyrelsens vice ordförande i förening med ekonomichefen eller verksamhetscontroller
Sirpa Slotte.
2. Kvittering eller överlåtelse av checkar eller postremissväxlar till kommunen, någon av dess
nämnder eller styrelsen, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens
vice ordförande i förening med ekonomichefen eller verksamhetscontroller Sirpa Slotte. Om
checkens eller växelns belopp understiger 10 000 kr undertecknas den av ekonomichefen eller
verksamhetscontroller Sirpa Slotte i förening med någon av verksamhetscontroller Dan Olén,
ekonom Michael Rosendahl eller verksamhetscontroller Marie-Louise Stålbom.
3.Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2016, då kommunstyrelsens beslut den 17 december
2014, § 238, upphör att gälla.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 47/16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av kommunstyrelsens ordförande eller
kommunstyrelsens vice ordförande i förening med ekonomichefen eller verksamhetscontroller
Sirpa Slotte.
2. Kvittering eller överlåtelse av checkar eller postremissväxlar till kommunen, någon av dess
nämnder eller styrelsen, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens
vice ordförande i förening med ekonomichefen eller verksamhetscontroller Sirpa Slotte. Om
checkens eller växelns belopp understiger 10 000 kr undertecknas den av ekonomichefen eller
verksamhetscontroller Sirpa Slotte i förening med någon av verksamhetscontroller Dan Olén,
ekonom Michael Rosendahl eller verksamhetscontroller Marie-Louise Stålbom.
3. Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2016, då kommunstyrelsens beslut den 17 december
2014, § 238, upphör att gälla.
________
Exp: Ekonomiavdelningen, ks ordf, ks vice ordf, Kopia: Akten
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Utdragsbestyrkande
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§ 48/16

Dnr KS/2016/0008/102-5

Val av vice ordförande samt ledamot och ersättare till det kommunala
pensionärsrådet 2016-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018
till det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun, utse:
Agneta Tjärnhammar (M), vice ordförande representerar kommunstyrelsen
Johnny Edholm (S), ledamot representerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kjell Andersson (S), ledamot representerar kultur- och fritidsnämnden
Parvaneh Ahmadi (S), ersättare representerar kommunstyrelsen
Per Malmsten (M), ersättare representerar kultur- och fritidsnämnden
Antonella Pirrone (KD), ersättare representerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet
Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och kommunens äldre kommuninvånare, företrädda av pensionärsorganisationer i kommunen.
Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och ska verka för att
pensionärernas frågor beaktas av styrelse, nämnder och förvaltningar.
I enlighet med pensionärsrådets tidigare instruktioner har nämnderna själva utsett sina
företrädare i rådet. Den 9 december 2015 § 169 beslutade kommunfullmäktige att anta ett nytt
reglemente för det kommunala pensionärsrådet. I det nya reglementet föreskrivs bland annat att
det istället är kommunstyrelsen som ska utse nämndernas politiska representanter. I det nya
reglementet stadgas även att kommunstyrelsen ska utse vice ordförande till rådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2018 till det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun, utse:
- en vice ordförande
- en ledamot och en ersättare som ska representera socialnämnden
- en ledamot och en ersättare som ska representera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
samt
- en ledamot och en ersättare som ska representera kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen har den 20 januari 2016 beslutat att bordlägga ärendet.
____
Delges: De valda, Kommunala pensionärsrådet, Troman, Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 49/16

Dnr KS/2016/0008/102-4

Val av vice ordförande samt ledamot och ersättare till det kommunala
rådet för funktionshinderfrågor 2016-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2018 till det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun, utse:

Agneta Tjärnhammar (M), vice ordförande representerar kommunstyrelsen
Panagiota Pontikis (L), ledamot representerar barn- och utbildningsnämnden
Kjell Andersson (S), ledamot representerar kultur- och fritidsnämnden
Antonella Pirrone (KD), ledamot representerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Parvaneh Ahmadi (S), ersättare representerar kommunstyrelsen
Per Malmsten (M), ersättare representerar kultur- och fritidsnämnden
Johan Söderström (M), ersättare representerar barn- och utbildningsnämnden
Johnny Edholm (S), ersättare representerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunens råd för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och företrädare för organisationer som bedriver verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och ska verka för att
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras, beaktas och
efterföljs i den kommunala verksamheten.

I enlighet med rådets tidigare instruktioner har nämnderna själva utsett sina företrädare i rådet.
Den 14 oktober 2015 § 124 beslutade kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för rådet. I
det nya reglementet föreskrivs bland annat att det istället är kommunstyrelsen som ska utse
nämndernas politiska representanter. I det nya reglementet stadgas även att kommunstyrelsen ska
utse vice ordförande till rådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2018 till det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun, utse:
- en vice ordförande
- en ledamot och en ersättare som ska representera socialnämnden
- en ledamot och en ersättare som ska representera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- en ledamot och en ersättare som ska representera kultur- och fritidsnämnden, samt
- en ledamot och en ersättare som ska representera barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen har den 20 januari 2016 beslutat att bordlägga ärendet.
____
Delges: De valda, Rådet för funktionshinderfrågor, Troman, Kopia: Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 50/16

Dnr KS/2015/0025/002-20

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-12-15 §§ 159-170.
Säkerhetschefen har avgett yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning.
KS 2016/0039/109-2.
Tf chef för mark- och exploatering har undertecknat köpeavtal gällande fastigheterna
Nynäshamn Grödby 1:54-56. KS 20110/0044/251-19.
Tf chef för mark- och exploatering har undertecknat köpebrev, försäljning av fastigheten
Nynäshamn Grödby 1:54, KS 2010/44/251-18.
Kommunchefen har beslutat om budgetansvariga och attestanter, KS 2016/0013/002-1.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 51/16

Dnr KS/2016/0022/069-3

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorernas rapport – Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. KS/2015/0279/007.
Revisorernas rapport – Granskning av styrning och ledning av grund- och gymnasieskolan.
KS/2015/0280/007.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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§ 52/16

Dnr KS/2016/0040/008-3

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning

16:3 Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 1 feb 2016.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 53/16

2016/0068

Kommunal e-postadress till förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda förslaget om
en kommunal e-postadress till förtroendevalda och återkomma med ett förslag. Utredningen ska
beskriva fördelar och nackdelar med kommunal e-postadress.
Ärendebeskrivning
Antonella Pirrone (KD) föreslår att kommunen inför kommunal e-postadress för förtroendevalda.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

