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Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 9 september 2015.
Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu att läsa/hämta på Nynäshamns
politikerportal.
Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post
eva.ryman@nynashamn.se
Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via
politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras
av webbsamordnare via e-post kommunen@nynashamn.se
Frågor om funktioner i läsplattan – kontakta Telefonisupport 08-520 683 33
telefonisupport@nynashamn.se
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Sammanträdesdatum

2015-09-09

Ärenden vid arbetsutskottets sammanträde 9 september
2015
92. Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun
93. Yttrande över remiss – Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
94. Yttrande över remiss – Trafikutredningen avseende pendeltåg och regionaltåg
95. Ändringar i renhållningstaxan att gälla från 1 januari 2016
96. Investeringsmedel för planering och projektering av VA-överföringsledningar
enligt VA-planen
97. Investeringsmedel för detaljplan och VA i Fagersjö och Rosenborg
98. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Trollsta 9:1
och Grödby 8:1
99. Nya instruktioner till det kommunala handikapprådet
100. Nya instruktioner till det kommunala pensionärsrådet
101. Rapport obesvarade motioner
102. Rapport obesvarade medborgarförslag
103. Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige
104. Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen
105. Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsens arbetsutskott
106. Personalfrågor
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2015-09-09

§ 92

Au § 92

2014/0242/003

Reglemente för ersättning för förtroendevalda i
Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ”Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun”
och den till reglementet hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha
den lydelse som framgår av bilaga A. I Punkt 5 i ersättningsbilagan ska
dock orden ”tillika kommunalråd” utgå tills vidare.
2. Införa, i ”Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns
kommun” en form av ersättning till de av socialnämndens ledamöter och
ersättare som fullgör beredskap i nämndens socialjoursverksamhet.
Ersättning till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som fullgör
beredskap i nämndens socialjoursverksamhet redovisas i reglementets 2 §
punkt l, 9.1 §, 16 § och i ersättningsbilagan.
3. Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2015 och ersätter nu gällande
bestämmelser (KF § 6/2015) som vid samma tidpunkt upphör att gälla.
4. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 oktober 2015 tillämpa vid varje tid
gällande äldre bestämmelser.
5. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i
dess internbudget.
Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordföranden i
kommunstyrelsen och ordförande i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
delas lika mellan myndigheterna.
Ärendebeskrivning
Arvodesberedningens ordförandes förslag till kommunfullmäktige till nya och
ändrade ersättningsbestämmelser för förtroende valda redovisas i skrivelse till
kommunfullmäktiges arvodesberedning 2015-03-23. Kommunstyrelsen beslutade
därefter att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
arvodesberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
2015-05-20 att återremittera ärendet för förtydliganden i beslutsunderlaget med
tilläggen att redogöra för detaljer gällande socialjouren och vad det innebär att
vara ett kommunalråd och vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.
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2015-09-09
Au § 92
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen kommer att återkomma till de förtydliganden som önskades i
samband kommunfullmäktiges beslut om återremiss, men anser att reglementet i
övrigt nu kan beslutas om.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-08-31

Kommunfullmäktige

Reglemente för ersättning för förtroendevalda i
Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ”Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun”
och den till reglementet hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha
den lydelse som framgår av bilaga A. I Punkt 5 i ersättningsbilagan ska
dock orden ”tillika kommunalråd” utgå tills vidare.
2. Införa, i ”Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns
kommun” en form av ersättning till de av socialnämndens ledamöter och
ersättare som fullgör beredskap i nämndens socialjoursverksamhet.
Ersättning till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som fullgör
beredskap i nämndens socialjoursverksamhet redovisas i reglementets 2 §
punkt l, 9.1 §, 16 § och i ersättningsbilagan.
3. Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2015 och ersätter nu gällande
bestämmelser (KF § 6/2015) som vid samma tidpunkt upphör att gälla.
4. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 oktober 2015 tillämpa vid varje tid
gällande äldre bestämmelser.
5. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i
dess internbudget.
Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordföranden i
kommunstyrelsen och ordförande i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
delas lika mellan myndigheterna.
Ärendebeskrivning
Arvodesberedningens ordförandes förslag till kommunfullmäktige till nya och
ändrade ersättningsbestämmelser för förtroende valda redovisas i skrivelse till
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kommunfullmäktiges arvodesberedning 2015-03-23. Kommunstyrelsen beslutade
därefter att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
arvodesberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
2015-05-20 att återremittera ärendet för förtydliganden i beslutsunderlaget med
tilläggen att redogöra för detaljer gällande socialjouren och vad det innebär att
vara ett kommunalråd och vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen kommer att återkomma till de förtydliganden som önskades i
samband kommunfullmäktiges beslut om återremiss, men anser att reglementet i
övrigt nu kan beslutas om.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anette Måhlstedt
personalchef
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§ 93

Au § 93

2015/0163/015

Yttrande över förslag till Handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Södertörns
brandförsvarsförbunds förslag till nytt Handlingsprogram enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 augusti 2015.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Först vill Nynäshamns kommun lyfta fram att förslaget till Handlingsprogram i
sin helhet är välformulerat och framställt på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
I likhet med att räddningstjänsten ska kunna kontakta exempelvis hemtjänsten,
fältarbetare med flera i samband med olyckor så ska räddningstjänsten kunna bistå
socialtjänsten när behov uppstår. Nynäshamns kommun vill att frågan på ett
tydligt sätt lyfts in i Handlingsprogrammet.
I samband med att illegala bosättningar etableras uppstår risker som Nynäshamns
kommun anser behöver belysas ur ett räddningstjänst perspektiv. Nynäshamns
kommun vill att frågan ska lyftas in i Handlingsprogrammet.
I Nynäshamn är mediantiden från att en ambulans larmats till att den är framme på
skadeplast relativt lång. Den tid det tar från larm till påbörjad insats kan vara helt
avgörande för att förhindra allvarliga konsekvenser av ett akut sjukdomstillstånd.
Nynäshamns kommun anser att det är mycket viktigt att räddningstjänsten och
landstinget utvecklar sitt samarbete så att räddningstjänsten ges möjlighet att
utveckla sin roll att vara en första insats i väntan på ambulans.
Förslaget till Handlingsprogram lyfter på ett föredömligt vis fram sex stycken
övergripande inriktningar och beskriver en mängd viktiga åtgärder som syftar till
att nå de efterstävade inriktningarna. För att få en samlad bild över de
övergripande inriktningarna och de åtgärder som ska styra och vägleda arbetet
mellan 2016-2019 anser Nynäshamns kommun att de bör sammanställas i en
matris och bifogas som bilaga.
Avslutningsvis görs den sammanfattande bedömningen att förslaget till nytt
Handlingsprogram för perioden 2016-2019 kommer att utgöra ett mycket bra stöd
i det fortsatta utvecklingsarbetet med att minska antalet olyckor i kommunen.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Planering och samhällsutveckling
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Sid
Ärendenummer: KS/2015/0163/015-1
Handläggare: Kenneth Kollberg

2015-08-25
Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Södertörns
brandförsvarsförbunds 1 förslag till nytt Handlingsprogram enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor.
Bakgrund
Handlingsprogrammet ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor revideras
minst en gång per mandatperiod. Handlingsprogrammet är ett politiskt
styrdokument och antas av Södertörns brandförsvarsförbunds direktion.
Handlingsprogrammet beskriver den politiska inriktningen för hur kommunens
räddningstjänst avser att arbeta i dessa frågor under perioden 2016-2019.
I Södertörns brandförsvarsförbunds uppdrag ingår att förebygga bränder för att
skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Förutom att bemanna
kommunernas brandstationer ingår också Räddningscentralen Stockholms län som
tar emot larmsamtal och larmar ut räddningstjänsten.
Södertörns brandförsvarsförbund utför också kommunala säkerhetstjänster till ett
antal kommuner och kommunala bolag, såsom bevakning, tillträdesbegränsningar,
väktartjänster, larm, aktivering av krisledning och personlarm.
Handlingsprogrammet beskriver att Södertörns brandförsvarsförbund utöver
räddningstjänstarbetet har ambitioner att stödja medlemskommunerna och andra
aktörer i deras arbete med trygghet och säkerhet. Men betonar att det inte innebär
1

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten i Botkyrka, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun och inrymmer 21
brandstationer fördelat på 9 heltid, 3 deltid och 9 brandvärn. Har cirka 500 medarbetare. Täcker ett
område med cirka 580 000 kommuninvånare.
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att räddningstjänsten ska ta över ansvaret för att förebygga olyckor från någon
annan myndighet eller medlemskommun.
Det innebär att utöver vad lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver från
alla parter, beskriver också Handlingsprogrammet hur räddningstjänsten på olika
sätt är tänkt att utgöra ett stöd för andra förvaltningar och myndigheter i det
förebyggande arbetet.
Handlingsprogramet utgår från en riskanalys som beskriver vilka olyckor som har
skett i området de senaste fyra åren och en omvärdsanalys som lyfter fram vad
som antas kan komma att ske i framtiden och som därmed också måste kunna
hanteras. Områden som lyfts fram är en åldrande befolkning, ökade
flyktingströmmar, klimatförändringar, social oro och terrordåd.
Handlingsproggrammet beskriver sex stycken övergripande inriktningar som ska
styra och vägleda arbetet mellan 2016-2019, samt viktiga åtgärder för att nå
inriktningen. De övergripande inriktningarna är följande:
1. Alla inom medlemskommunerna ska leva i en trygg och säker hemmiljö
med avseende på brand och andra olyckor.
2. Minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser.
3. Minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet.
4. Aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand.
5. Bidra till ett socialt hållbart samhälle
6. Förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser
Handlingsprogrammet beskriver hur den enskilde, Södertörns
brandförsvarsförbund och kommunen förväntas agera före, under och efter
olyckan.
Utifrån handlingsprogrammet och dess inriktningar skrivs en verksamhetsplan
fram och beslutas för varje år. I den finns detaljerade och mätbara mål samt
aktiviteter som ska utföras under året. Verksamhetsplanen ligger sedan till grund
för specifika arbetsplaner som är anpassad efter respektive kommuns behov.
Programmet beskriver också kommunernas hamnområden och dess gränser i
vatten, samt vilken aktör som ansvar för vad och var.
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Först vill Nynäshamns kommun lyfta fram att förslaget till Handlingsprogram i
sin helhet är välformulerat och framställt på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
I likhet med att räddningstjänsten ska kunna kontakta exempelvis hemtjänsten,
fältarbetare med flera i samband med olyckor så ska räddningstjänsten kunna bistå
socialtjänsten när behov uppstår. Nynäshamns kommun vill att frågan på ett
tydligt sätt lyfts in i Handlingsprogrammet.
I samband med att illegala bosättningar etableras uppstår risker som Nynäshamns
kommun anser behöver belysas ur ett räddningstjänst perspektiv. Nynäshamns
kommun vill att frågan ska lyftas in i Handlingsprogrammet.
I Nynäshamn är mediantiden från att en ambulans larmats till att den är framme på
skadeplast relativt lång. Den tid det tar från larm till påbörjad insats kan vara helt
avgörande för att förhindra allvarliga konsekvenser av ett akut sjukdomstillstånd.
Nynäshamns kommun anser att det är mycket viktigt att räddningstjänsten och
landstinget utvecklar sitt samarbete så att räddningstjänsten ges möjlighet att
utveckla sin roll att vara en första insats i väntan på ambulans.
Förslaget till Handlingsprogram lyfter på ett föredömligt vis fram sex stycken
övergripande inriktningar och beskriver en mängd viktiga åtgärder som syftar till
att nå de efterstävade inriktningarna. För att få en samlad bild över de
övergripande inriktningarna och de åtgärder som ska styra och vägleda arbetet
mellan 2016-2019 anser Nynäshamns kommun att de bör sammanställas i en
matris och bifogas som bilaga.
Avslutningsvis görs den sammanfattande bedömningen att förslaget till nytt
Handlingsprogram för perioden 2016-2019 kommer att utgöra ett mycket bra stöd
i det fortsatta utvecklingsarbetet med att minska antalet olyckor i kommunen.

Birgitta Elvås
kommunchef

Kenneth Kollberg
säkerhetschef

Bilagor
1. Handlingsprogram 2016-2019, Södertörns brandförsvarsförbund.
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Sammanträdesdatum

2015-09-09

§ 94

Au § 94

2015/0158/532

Yttande över remiss -Trafikutredning avseende pendel- och
regionaltåg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Inför att Citybanan tas i drift 2017 har Trafikförvaltningen (SLL) tillsammans
med Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län och Mälardalstrafik AB
(MÄLAB) utrett förändringar för pendel- och regionaltågstrafiken. Utredningen
pressenterar två principiella lösningar för pendeltågstrafiken och två principiella
lösningar för regionaltågstrafiken. De tjänar som underlag för val av
planeringsinriktning för trafikupplägg år 2017/2018.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 augusti 2015.
Synpunkter på förslaget
Nynäshamns kommun kan inte stå bakom de preliminära slutsatserna i den
målmodell som har tagits fram. De önskvärda effekterna, främst inom målområdet
”Ett hållbart transportsystem” kommer inte att kunna uppnås i vår del av länet.
När antalet kollektivtrafikavgångar minskar för Nynäshamns del minskar
sannolikt kollektivtrafikandelen. Det får negativa konsekvenser både för utsläpp
till miljön, ökad trängsel i vägnätet och inte minst riskerar förslaget negativa
sociala konsekvenser. För de resenärer som inte har tillgång till egen bil blir
vardagen svår att hantera med färre avgångar i en redan gles pendeltågstrafik på
Nynäsbanan, linje 35.
Som bakgrund i utredningen presenteras dagens pendeltågssystem och där vill
Nynäshamn poängtera att både Bålsta och Nynäshamn är slutdestinationer för
linje 35 och det bör bli mer synligt.
Utredningen ställer de två alternativen Jämn trafik med 10 minuters-intervaller
och Skip-stop med 15 minuters-intervaller mot varandra.
Jämn trafik
Det första alternativet, Jämn trafik med 10 minuters-intervaller ses som en
fortsättning på dagens trafikstruktur och har enligt utredningen en högre turtäthet.
För Nynäsbanan innebär förslaget dock ingen ökad turtäthet. Förslaget visar
halvtimmestrafik som inte innebär någon förbättring jämfört med dagens
förhållanden. Jämn trafik genererar många stopp vilket i sin tur ger lång restid, det
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 94
är en nackdel, särskilt för arbetspendling. Remissen redovisar inte någon
förstärkning i högtrafik med så kallade insatståg, därmed ser Nynäshamns
kommun ingen förutsättning för att funktionsmålet ”Tillgänglig och
sammanhållen region” ska kunna uppnås med förslaget. Nynäshamn kan i och
med detta inte ställa sig bakom detta alternativ.
Skip-stop
Det andra alternativet, s.k. skip-stop fokuserar på kortare restid med färre stopp.
För Nynäshamnspendeln kan restiden kortas med 8 minuter, men inga fler
avgångar skapas, i högtrafik tas en tur till och med bort, från tre till två avgångar
per timme. Därmed ger inte öppnandet av citybanan och tunneln fler
pendeltågsavgångar till och från Nynäshamn.
I förslaget presenteras 8 avgångar per timme till Stockholm från Västerhaninge
där endast två av dessa avgångar börjar i Nynäshamn vilket inte är acceptabelt.
För att öka tillgängligheten och attraktiviteten att åka kollektivt och pendeltåg
behövs ytterligare snabbtåg under rusningstrafik.
Linjebytet är positivt för Nynäshamn då kommunen får bättre koppling till Solna
och Helenelund (Kista) som genererar stor arbetspendling. Men, den sydöstra
pendeltågslinjen behöver även få bättre tillgänglighet och koppling till Arlanda
och den stora utvecklingen som sker kring Arlanda flygplats samt till Uppsala.
För att göra linjebytet mer attraktivt vill Nynäshamn se en förändring i växelvis
körning mot Arlanda och Uppsala, där vartannat tåg från Södertälje och vartannat
pendeltåg från Nynäshamn fortsätter till Arlanda och Uppsala. På detta sätt möter
även Haninge kommun och Nynäshamns kommun upp utvecklingen av Arlanda
och Uppsala.
Att Nynäshamnsgrenen är en förlängning på skip-stop linjen ses som värdefullt då
restiden minskar i båda riktningarna. Det är bra att pendeltåg under hög- och
mellantrafik till Nynäshamn omfattas av skip-stop då arbetspendling även sker till
Nynäshamn. Idag finns inga snabbatåg till Nynäshamn under rusningstrafik på
morgonen och från Nynäshamn under eftermiddagar. Den nya linjen gör att det
blir mer attraktivt att arbetspendla med pendeltåg i båda riktningarna, vilket
gynnar hållbara transporter. Arbetspendling till Nynäshamn kan tänkas öka med
ny linjedragning med skip-stop.
I och med att ett snabbtåg tas bort från Nynäshamnsgrenen, är det ytterst viktigt
att linje 861, direktbuss till Gullmarsplan, blir kvar som en permanent linje.
Kommunen önskar även en prioritering av linje 861 (Nynäshamn - Gullmarsplan)
med ett antal omvända avgångar för arbetspendling till kommunen. En omvänd
linje 861 vore ett attraktivt alternativ som kan locka bilister till kollektivtrafiken.
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Oavsett vilket förslag man går vidare med anser Nynäshamns kommun att det är
nödvändigt att dubbelspår byggs ut hela vägen till Nynäshamn för att minska
störningsriksen, för att möjliggöra ökad andel godstransporter på järnväg och för
att öka möjligheten att använda den redan utbyggda kollektivtrafiken.
Inför fortsatt arbete och genomförande och önskar kommunen att
trafikförvaltningen samråder och för dialog om detaljer med Nynäshamns
kommun.
Regionaltåg
Satsningen på regionaltåg innebär inte några satsningar som kommer den östra
delen av södra Stockholm till del vilket är en stor brist i förslaget och det riskerar
att hämma utvecklingen i Haninge och Nynäshamns kommuner.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: KS/2015/0158/532
Handläggare: Anna Eklund

2015-08-19

Kommunstyrelsen

Yttande över remiss -Trafikutredning avseende pendel- och
regionaltåg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Inför att Citybanan tas i drift 2017 har Trafikförvaltningen (SLL) tillsammans
med Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län och Mälardalstrafik AB
(MÄLAB) utrett förändringar för pendel- och regionaltågstrafiken. Utredningen
pressenterar två principiella lösningar för pendeltågstrafiken och två principiella
lösningar för regionaltågstrafiken. De tjänar som underlag för val av
planeringsinriktning för trafikupplägg år 2017/2018.
Nynäshamn genererar en stor del arbetspendling till Stockholm men även omvänt
från Stockholm till Nynäshamn. Nynäshamns kommun befinner sig i en expansiv
period med stadigt ökande befolkning och nya bostäder i kollektivtrafiknära
områden. Kommunen har fortsatt stor potential att bidra till bostadsförsörjningen i
länet med attraktiva bostadsmiljöer på förhållandevis kort avstånd från centrala
Stockholm och de övriga regionala stadskärnorna.
Hamnen i Nynäshamn har en omfattande gods- och passagerartrafik till Gotland,
Polen och Lettland samt därutöver många kryssningsanlöp under sommarhalvåret.
I kommunen planeras flera nya verksamhetsområden. Regionens nya storhamn
Stockholm Norvik Hamn är för närvarande i slutet av miljötillståndsprocessen.
Hamnen med tillhörande logistik- och annan verksamhet beräknas generera
omfattande godstrafik på järnvägen.
Landstinget och Trafikförvaltningens besparingar i pendeltågstrafiken har drabbat
Nynäshamns kommuns invånare och besökare oproportionerligt hårt. De inställda
pendeltågsavgångarna innebär negativa effekter för kommunens attraktivitet och
tillgänglighet. Nynäsbanan har prioriterats ned utan rimlig förklaring och framför
allt har kollektivtrafikens övergripande mål inte beaktats i beslutet.
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Synpunkter på förslaget
Nynäshamns kommun kan inte stå bakom de preliminära slutsatserna i den
målmodell som har tagits fram. De önskvärda effekterna, främst inom målområdet
”Ett hållbart transportsystem” kommer inte att kunna uppnås i vår del av länet.
När antalet kollektivtrafikavgångar minskar för Nynäshamns del minskar
sannolikt kollektivtrafikandelen. Det får negativa konsekvenser både för utsläpp
till miljön, ökad trängsel i vägnätet och inte minst riskerar förslaget negativa
sociala konsekvenser. För de resenärer som inte har tillgång till egen bil blir
vardagen svår att hantera med färre avgångar i en redan gles pendeltågstrafik på
Nynäsbanan, linje 35.
Som bakgrund i utredningen presenteras dagens pendeltågssystem och där vill
Nynäshamn poängtera att både Bålsta och Nynäshamn är slutdestinationer för
linje 35 och det bör bli mer synligt.
Utredningen ställer de två alternativen Jämn trafik med 10 minuters-intervaller
och Skip-stop med 15 minuters-intervaller mot varandra.
Jämn trafik
Det första alternativet, Jämn trafik med 10 minuters-intervaller ses som en
fortsättning på dagens trafikstruktur och har enligt utredningen en högre turtäthet.
För Nynäsbanan innebär förslaget dock ingen ökad turtäthet. Förslaget visar
halvtimmestrafik som inte innebär någon förbättring jämfört med dagens
förhållanden. Jämn trafik genererar många stopp vilket i sin tur ger lång restid, det
är en nackdel, särskilt för arbetspendling. Remissen redovisar inte någon
förstärkning i högtrafik med så kallade insatståg, därmed ser Nynäshamns
kommun ingen förutsättning för att funktionsmålet ”Tillgänglig och
sammanhållen region” ska kunna uppnås med förslaget. Nynäshamn kan i och
med detta inte ställa sig bakom detta alternativ.

Skip-stop
Det andra alternativet, s.k. skip-stop fokuserar på kortare restid med färre stopp.
För Nynäshamnspendeln kan restiden kortas med 8 minuter, men inga fler
avgångar skapas, i högtrafik tas en tur till och med bort, från tre till två avgångar
per timme. Därmed ger inte öppnandet av citybanan och tunneln fler
pendeltågsavgångar till och från Nynäshamn.
I förslaget presenteras 8 avgångar per timme till Stockholm från Västerhaninge
där endast två av dessa avgångar börjar i Nynäshamn vilket inte är acceptabelt.
För att öka tillgängligheten och attraktiviteten att åka kollektivt och pendeltåg
behövs ytterligare snabbtåg under rusningstrafik.
Linjebytet är positivt för Nynäshamn då kommunen får bättre koppling till Solna
och Helenelund (Kista) som genererar stor arbetspendling. Men, den sydöstra
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pendeltågslinjen behöver även få bättre tillgänglighet och koppling till Arlanda
och den stora utvecklingen som sker kring Arlanda flygplats samt till Uppsala.
För att göra linjebytet mer attraktivt vill Nynäshamn se en förändring i växelvis
körning mot Arlanda och Uppsala, där vartannat tåg från Södertälje och vartannat
pendeltåg från Nynäshamn fortsätter till Arlanda och Uppsala. På detta sätt möter
även Haninge kommun och Nynäshamns kommun upp utvecklingen av Arlanda
och Uppsala.
Att Nynäshamnsgrenen är en förlängning på skip-stop linjen ses som värdefullt då
restiden minskar i båda riktningarna. Det är bra att pendeltåg under hög- och
mellantrafik till Nynäshamn omfattas av skip-stop då arbetspendling även sker till
Nynäshamn. Idag finns inga snabbatåg till Nynäshamn under rusningstrafik på
morgonen och från Nynäshamn under eftermiddagar. Den nya linjen gör att det
blir mer attraktivt att arbetspendla med pendeltåg i båda riktningarna, vilket
gynnar hållbara transporter. Arbetspendling till Nynäshamn kan tänkas öka med
ny linjedragning med skip-stop.
I och med att ett snabbtåg tas bort från Nynäshamnsgrenen, är det ytterst viktigt
att linje 861, direktbuss till Gullmarsplan, blir kvar som en permanent linje.
Kommunen önskar även en prioritering av linje 861 (Nynäshamn - Gullmarsplan)
med ett antal omvända avgångar för arbetspendling till kommunen. En omvänd
linje 861 vore ett attraktivt alternativ som kan locka bilister till kollektivtrafiken.
Oavsett vilket förslag man går vidare med anser Nynäshamns kommun att det är
nödvändigt att dubbelspår byggs ut hela vägen till Nynäshamn för att minska
störningsriksen, för att möjliggöra ökad andel godstransporter på järnväg och för
att öka möjligheten att använda den redan utbyggda kollektivtrafiken.
Inför fortsatt arbete och genomförande och önskar kommunen att
trafikförvaltningen samråder och för dialog om detaljer med Nynäshamns
kommun.
Regionaltåg
Satsningen på regionaltåg innebär inte några satsningar som kommer den östra
delen av södra Stockholm till del vilket är en stor brist i förslaget och det riskerar
att hämma utvecklingen i Haninge och Nynäshamns kommuner.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Bilaga:
Remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg, Etapp 1 trafikupplägg
år 2017/2018
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Sammanträdesdatum

2015-09-09

§ 95

Au § 95

2015/0152/450

Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan
enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
SRV återvinning AB ser årligen över renhållningstaxan för hushållssopor för att
anpassa den till kostnadsnivån och för att genom taxan styra insamlingen av
hushållsavfall.
Efter beslut i SRVs styrelse den 21 maj 2015 förslås att respektive
kommunfullmäktige i ägarkommunerna fastställer en revidering av
renhållningstaxan i enlighet med förslaget. Information om förändringar i taxan
går ut till berörda kommuninvånare efter att samtliga ägarkommuners
kommunfullmäktige har tagit beslut.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna förslaget till
ändringar den 27 augusti.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 11 augusti 2015.
Synpunkter på förslaget
Förvaltningen har inte något att erinra mot förslaget. Den generella höjningen på
1% måste anses rimlig och spegla den allmänna kostnadsökningen för
verksamheten. Övriga mer principiella ändringar har påkallats av verksamheten
för att öka tydligheten i taxan. Förslaget att anpassa avgiften för tjänsten
Sorterahemma grundar sig dels på att det i avfallsplanen finns ett mål att nå 60%
anslutna år 2020 och dels för att den också innehåller utsortering av matavfall.
Förslaget har också behandlats i SRVs styrelse enligt protokoll från 21:a maj 2015
innan utskick.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: KS/2015/0152/450
Handläggare: Anna Eklund

2015-08-11

Kommunfullmäktige

Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan
enligt förslaget.
Bakgrund
SRV återvinning AB ser årligen över renhållningstaxan för hushållssopor för att
anpassa den till kostnadsnivån och för att genom taxan styra insamlingen av
hushållsavfall.
Efter beslut i SRVs styrelse den 21 maj 2015 förslås att respektive
kommunfullmäktige i ägarkommunerna fastställer en revidering av
renhållningstaxan i enlighet med förslaget. Information om förändringar i taxan
går ut till berörda kommuninvånare efter att samtliga ägarkommuners
kommunfullmäktige har tagit beslut.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna förslaget till
ändringar den 27 augusti.
Den föreslagna taxan innehåller 8 förändringar och avses gälla från och med 1
januari 2016
o Generell ökning av avgiften med 1 %
o Öka incitamentet for utsortering av matavfall genom att sänka avgiften för
utsorterat matavfall med 50 kr/år och höja för osorterat med 100 kr/år.
o Sänka avgiften för tjänsten Sorterahemma under fem åren med en början
2016 för att succesivt anpassa avgiften till samma nivå som för utsorterat
matavfall.
o En skrivning läggs till i taxan som tillåter SRV att efter upprepade
felsorteringstillfallen, med efterföljande skriftliga påpekanden, plocka bort
det bruna kärlet for matavfall och klassa om tjänsten till osorterat.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

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

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se

2(2)
o Taxan för gemensamhetsanlaggningar justeras så att rabatten i kronor är
samma for källsortering av matavfall respektive osorterat i förhållande till
enbostadshustaxan.
o Flerbostadshustaxan justeras sa att priset per liter för respektive
behållartyp blir detsamma oavsett storlek.
o Taxorna för sopsug, slam och fettavskiljare justeras for att bättre motsvara
verklig kostnad.
o Deponirest klassas om till grovsopor och därmed viktbaserad taxa.

Synpunkter på förslaget
Förvaltningen har inte något att erinra mot förslaget. Den generella höjningen på
1% måste anses rimlig och spegla den allmänna kostnadsökningen för
verksamheten. Övriga mer principiella ändringar har påkallats av verksamheten
för att öka tydligheten i taxan. Förslaget att anpassa avgiften för tjänsten
Sorterahemma grundar sig dels på att det i avfallsplanen finns ett mål att nå 60%
anslutna år 2020 och dels för att den också innehåller utsortering av matavfall.
Förslaget har också behandlats i SRVs styrelse enligt protokoll från 21:a maj 2015
innan utskick.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Bilagor:
1) Förslag på Renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2016
2) Bilaga som beskriver de förändringar som föreslås gälla från och med 1 januari
2016
3) Bilagor 3 a-g som visar jämförelse mellan taxan 2015 och 2016
4) Kopia av styrelseprotokoll från SRVs styrelsemöte 21 maj 2015
5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, utdrag protokoll 27 augusti 2015
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Sammanträdesdatum

2015-09-09

§ 96

Au § 96

2015/0173/303

Investeringsmedel för planering och projektering av VAöverföringsledningar enligt VA-planen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens hemställan om 4 miljoner kronor i investeringsmedel
för att planera och projektera VA-överföringsledningar enligt VA-planen under åren
2015-2017.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 31 augusti 2015.
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden påbörjar arbetet med VA-planen; VAstrategin och VA-utvecklingsplanen, antagna 2012 respektive 2014 av
kommunfullmäktige. Projektet "VA-överföringsledningar enligt VA-planen"
avser utbyggnad av VA-ledningar för vatten och spillvatten med tillhörande VAanläggningar som behövs för att binda ihop områdena som enligt VA-planen ska
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Allt avloppsvatten ska på sikt föras till
Nynäshamns avloppsreningsverk och vatten ska ut till områdena
Denna första begäran av investeringsmedel avser:
• Översiktlig planering VA-överföringsledningar främst till sydvästra skärgården
• Utredning och projektering av etapp NOR/SOL, från befintliga VA-ledningar till
och med Norsbol/Solsa
• Utredning och projektering av etapp LAN-SEG, från befintliga VA- ledningar i
Segersäng till Landfjärden.
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har uppskattat kostnaden till totalt 4 mnkr
under åren 2015-2017.
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Sid
Ärendenummer: 2015/0173/303
Handläggare:

2015-08-31
Kommunstyrelsen

Investeringsmedel för planering och projektering av VAöverföringsledningar enligt VA-planen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka miljö och
samhällsbyggnadsnämndens hemställan om 4 miljoner kronor i investeringsmedel
för att planera och projektera VA-överföringsledningar enligt VA-planen under åren
2015-2017.
Bakgrund
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden påbörjar arbetet med VA-planen; VAstrategin och VA-utvecklingsplanen, antagna 2012 respektive 2014 av
kommunfullmäktige. Projektet "VA-överföringsledningar enligt VA-planen"
avser utbyggnad av VA-ledningar för vatten och spillvatten med tillhörande VAanläggningar som behövs för att binda ihop områdena som enligt VA-planen ska
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Allt avloppsvatten ska på sikt föras till
Nynäshamns avloppsreningsverk och vatten ska ut till områdena.
Denna första begäran av investeringsmedel avser:
• Översiktlig planering VA-överföringsledningar främst till sydvästra skärgården
• Utredning och projektering av etapp NOR/SOL, från befintliga VA-ledningar till
och med Norsbol/Solsa
• Utredning och projektering av etapp LAN-SEG, från befintliga VA- ledningar i
Segersäng till Landfjärden.
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Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har uppskattat kostnaden till totalt 4 mnkr
under åren 2015-2017.

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilaga: VA-överföringsledningar enligt VA-planen, investering, MSN § 95.
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 97

2015/0172/303

§ 97
Investeringsmedel för detaljplan och VA i Fagersjö och
Rosenborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka miljö och
samhällsbyggnadsnämndens hemställan om:
1. 2 miljoner kronor i investeringsmedel for att ta fram detaljplanen i Fagersjö
och Rosenborg med start 2015.
2. 14 miljoner kronor i investeringsmedel for att bygga ut kommunalt VA i
Fagersjö och Rosenborg.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 31 augusti 2015.
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden påbörjar arbetet med VA-planen; VA-strategin
och VA-utvecklingsplanen, antagna 2012 respektive 2014 av kommunfullmäktige.
Investeringen utförs enligt Projektdirektiv "Detaljplan och VA i Fagersjö och
Rosenborg" Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-15.
De första områdena som startas upp för anslutning till kommunalt VA enligt VAplanen är Fagersjö och Rosenborg i Grödby. Projektet innefattar ny detaljplan och
VA-utbyggnad i områdena.
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens hemställan avser:
1. Investeringsmedel på 2 miljoner kr för framtagande av ny detaljplan
2. Investeringsmedel på 14 miljoner kr för VA-utbyggnad i området
I Fagersjö kan samfällighetsföreningen alternativt bygga ut VA-ledningsnätet själva
och ansluta sig som en samfällighetsförening. I sa fall minskar behovet av
investeringsmedel for kommunens del för VA-utbyggnad till cirka 4-5 miljoner kr.
Detaljplanen kommer i efterhand finansieras genom planavgifter som tas ut av
fastighetsägare i området i samband med bygglov. VA-utbyggnaden finansieras i
efterhand genom VA-avgifter enligt VA-taxan.
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut är under förutsättning att nämnden tar
beslut om planuppdrag för Fagersjö och Rosenborg.
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Sid
Ärendenummer: 2015/0172/303
Handläggare:

2015-08-31
Kommunstyrelsen

Investeringsmedel för detaljplan och VA i Fagersjö och
Rosenborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka miljö och
samhällsbyggnadsnämndens hemställan om:
1. 2 miljoner kronor i investeringsmedel for att ta fram detaljplanen i Fagersjö
och Rosenborg med start 2015.
2. 14 miljoner kronor i investeringsmedel for att bygga ut kommunalt VA i
Fagersjö och Rosenborg.
Bakgrund
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden påbörjar arbetet med VA-planen; VA-strategin
och VA-utvecklingsplanen, antagna 2012 respektive 2014 av kommunfullmäktige.
Investeringen utförs enligt Projektdirektiv "Detaljplan och VA i Fagersjö och
Rosenborg" Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-15.
De första områdena som startas upp för anslutning till kommunalt VA enligt VAplanen är Fagersjö och Rosenborg i Grödby. Projektet innefattar ny detaljplan och
VA-utbyggnad i områdena.
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens hemställan avser:
1. Investeringsmedel på 2 miljoner kr för framtagande av ny detaljplan
2. Investeringsmedel på 14 miljoner kr för VA-utbyggnad i området
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I Fagersjö kan samfällighetsföreningen alternativt bygga ut VA-ledningsnätet själva
och ansluta sig som en samfällighetsförening. I sa fall minskar behovet av
investeringsmedel for kommunens del för VA-utbyggnad till cirka 4-5 miljoner kr.
Detaljplanen kommer i efterhand finansieras genom planavgifter som tas ut av
fastighetsägare i området i samband med bygglov. VA-utbyggnaden finansieras i
efterhand genom VA-avgifter enligt VA-taxan.
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut är under förutsättning att nämnden tar
beslut om planuppdrag för Fagersjö och Rosenborg.

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilaga: Detaljplan och VA i Fagersjö och Rosenborg, investering, MSN § 94

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

11(19)

Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 98

2015/0188/264

§ 98
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
mellan Trollsta 9:1 och Grödby 8:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Trollsta 9:1 och
Grödby 8:1 samt att ge kommunstyrelsens mark- och exploateringschef i uppdrag
att underteckna detsamma.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 augusti 2015.
Nynäshamns kommun har tagit fram en detaljplan för del av Trollsta 8:1 m.fl.
(Dp 834, antagen i Kf 2010-04-14). I detaljplanens östra område löper ett område
planlagt som allmän plats, GC-väg (gång- och cykelväg). Som en del av
detaljplanens genomförande har en överenskommelse om fastighetsreglering
upprättats mellan kommunen och ägaren till Trollsta 9:1 där kommunen löser in
ett markområde om ca 600 kvm. Inlöst markområde ska överföras till kommunens
fastighet Grödby 8:1. Kommunen ska ersätta fastighetsägaren med 93 000 kronor
för markområdet samt 85 000 kronor för avgränsning till gc-vägen, förlorade
tomtanläggningar samt intrångspåslag. Kommunen ska således ersätta
fastighetsägaren med totalt 178 000 kronor. Ersättningen för marken är baserad på
den ersättning övriga fastighetsägare inom detaljplanen erhållit för markavstående
till kommunens GC-väg.
Överenskommelsen är villkorad av att Nynäshamns kommunfullmäktige
godkänner överenskommelsen då ersättningsnivån överstiger gränsen, det vill
säga 3 prisbasbelopp, som kommunstyrelsen har delegation att fatta beslut om.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Antonio Ameijenda

Mark- och exploatering

2015-08-19

Kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
mellan Trollsta 9:1 och Grödby 8:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Trollsta 9:1 och
Grödby 8:1 samt att ge kommunstyrelsens mark- och exploateringschef i uppdrag
att underteckna detsamma.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har tagit fram en detaljplan för del av Trollsta 8:1 m.fl.
(Dp 834, antagen i Kf 2010-04-14). I detaljplanens östra område löper ett område
planlagt som allmän plats, GC-väg (gång- och cykelväg). Som en del av
detaljplanens genomförande har en överenskommelse om fastighetsreglering
upprättats mellan kommunen och ägaren till Trollsta 9:1 där kommunen löser in
ett markområde om ca 600 kvm. Inlöst markområde ska överföras till kommunens
fastighet Grödby 8:1. Kommunen ska ersätta fastighetsägaren med 93 000 kronor
för markområdet samt 85 000 kronor för avgränsning till gc-vägen, förlorade
tomtanläggningar samt intrångspåslag. Kommunen ska således ersätta
fastighetsägaren med totalt 178 000 kronor. Ersättningen för marken är baserad på
den ersättning övriga fastighetsägare inom detaljplanen erhållit för markavstående
till kommunens GC-väg.
Överenskommelsen är villkorad av att Nynäshamns kommunfullmäktige
godkänner överenskommelsen då ersättningsnivån överstiger gränsen, det vill
säga 3 prisbasbelopp, som kommunstyrelsen har delegation att fatta beslut om.

Birgitta Elvås
kommunchef
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 99

§ 99

2015/0093/738

Revidering av det kommunala handikapprådets
instruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt
reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns
kommun.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 20 augusti 2015.
Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikappoch pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför
mandatperioden 2015-2018. Av denna anledning har kommunchefen initierat ett
uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya
instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion
såsom bland annat att
Rådet får ett nytt namn.
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till
rådet.
4. Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och
rådets vice ordförande.
5. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden
begränsas.
1.
2.
3.

Syftet med revideringen är att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring
av rådet så att dess syfte och funktion återspeglas på rådets sammanträden.

Kommunstyrelseförvaltningen
1 (4)

Kansliavdelningen

Sid
Ärendenummer: KS/2015/0093/738
Handläggare: Yvonne Persson

2015-08-20
Kommunstyrelsen

Revidering av det kommunala handikapprådets
instruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt
reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns
kommun.
Sammmanfattning
Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikappoch pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför
mandatperioden 2015-2018. Av denna anledning har kommunchefen initierat ett
uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya
instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion
såsom bland annat att
Rådet får ett nytt namn.
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till
rådet.
4. Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och
rådets vice ordförande.
5. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden
begränsas.
1.
2.
3.

Syftet med revideringen är att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring
av rådet så att dess syfte och funktion återspeglas på rådets sammanträden.
Bakgrund
De kommunala handikappråden är en arena där representanter för handikapporganisationer möter samhällsföreträdare och beslutsfattare. För att de kommunala
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handikappråden ska kunna utgöra en demokratisk arena förutsätts att
representanter för olika brukargrupper får tillträde till och redskap för inflytande
över de frågor som behandlas av rådet. I annat fall finns det risk att råden
upprätthålls som en symbolisk arena för inflytande. Trots lagstiftarens avsikter är
det få studier som kunnat påvisa inflytande från brukarråd i det kommunala
beslutsfattandet. Institutet för lokal och regional demokrati (ID 2007) närmade sig
påverkansfrågan genom att intervjua representanter från handikapporganisationerna och politiskt förtroendevalda i Kronoberg. I rapporten
konstaterades att det förekom både positiva och negativa upplevelser av att kunna
påverka ärenden i handikappråden. Underlaget medger inte generella tolkningar,
men kan sammanfattas med att representanterna för handikapporganisationerna
tycker grundidén med handikappråd är bra, men att handikappråden inte fungerar
lika bra i praktiken.
Nynäshamns kommun inrättade det kommunala handikapprådet runt år 1990.
Trots att rådet verkat som samverkansorgan i kommunen i många år har det varit
svårt att få rådens ärendeberedning att fungera på ett tillfredställande sätt. De
kommunala angelägenheter som rör kommunens funktionsnedsatta invånare har
inte alltid kommunicerats till rådet innan beslut fattats av nämnd. Det har medfört
att rådet vid ett flertal tillfällen fått information om kommunens projekt och planer
efter verkställandet av dessa. 1 Rådets synpunkter har därför inte kunnat beaktas i
nämndens beslut.
Det kommunala handikapprådet är idag organisatoriskt underställt
kommunstyrelsen men kansli – och sekreterarresurserna ligger inom ramen för
socialnämndens uppdrag vilket man har ansett vara en opraktisk
ansvarsfördelning.
Bland annat med anledning av ovanstående har det uppmärksammats både av
kommunen och av rådet att det fanns behov av att se över instruktionerna.
Kommunchefen initierade ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte
att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring av handikapprådet. Även
vissa formella frågor i instruktionerna har bearbetats.
Ärendet
Utredningen har resulterat i en slutrapport med förslag på revidering av
handikapprådets instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion
såsom bland annat att

1

Exempel är ombyggnationen av Nynäsvägen som genomfördes år 2013. Den nya vägen och
trottoaren var inte anpassade för att tillmötesgå t.ex. rullstollsbundnas behov. Råden fick
information om arbetet efter det att vägarna låg på plats vilket medförde till att synpunkterna från
råden kom till miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningen i för sent skede för att de skulle kunna
påverka arbetet.

3(4)
Rådet får ett nytt namn.
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till
rådet.
4. Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och
rådets vice ordförande.
5. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden
begränsas.
1.
2.
3.

Syftet med revideringen är att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring
av handikapprådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på handikapprådets
sammanträden.
Förvaltningens bedömning
En fråga som uppmärksammats av funktionshinder- och pensionärsorganisationerna är att organisationernas representanter ska erhålla arvode från
kommunen vid sammanträdet. Funktionshinderorganisationernas representanter
ser främst att det är viktigt att de representanter som går ifrån sitt arbete för att
delta vid rådets sammanträden får ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Representanterna önskar även reseersättning.
I södertörnskommunerna ser hanteringen av arvoden till organisationsrepresentanterna för deltagande i råden lite olika ut. Det förekommer kommuner
som ger ersättning till organisationsrepresentanterna med stöd av kommunens
arvodesbestämmelser, såsom Tyresö kommun och Huddinge kommun. Andra
kommuner beviljar endast ersättning till kommunens utsedda ledamöter t.ex.
Haninge och Nacka kommun.
Förvaltningen ser idag inget stöd för att utge arvode eller ersättning för förlorad
arbetsinkomst till representanterna i kommunens gällande arvodesbestämmelser.
Ett beslut om arvoden till organisationsrepresentanterna skulle därför kräva en
omarbetning av gällande arvodesbestämmelser. Det kommunala rådet för
funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun är dessutom ett frivilligt
samverkansforum. Förvaltningen föreslår därför inte någon förändring gällande
organisationernas rätt till ersättning för deltagande vid sammanträdena i och med
denna revidering av instruktionerna.
Förvaltningen ser förslaget till nytt reglemente som en möjlighet att kvalitetssäkra
råden och stärka rådets syfte och funktion i kommunen. Förvaltningen föreslår
kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till reglemente för det
kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Birgitta Elvås
kommunchef

Yvonne Persson
jurist/utredare

4(4)

Bilagor
Slutrapport – Revidering av det kommunala handikapprådets instruktioner,
daterad 2015-08-20.
Förslag till reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i
Nynäshamns kommun.
Expedieras till
Akten
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Kultur – och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Funktionshinder- och pensionärsorganisationerna i kommunen
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 100

2015/0093/738

§ 100
Revidering av det kommunala pensionärsrådets
instruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt
reglemente för förslag till reglemente för det kommunala pensionärsrådet i
Nynäshamns kommun.
Sammmanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 augusti 2015.
Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikappoch pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför
mandatperioden 2015-2018. Av denna anledning har kommunchefen initierat ett
uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya
instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion
såsom bland annat att
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvar för de administrativa uppgifterna kopplade till
rådet.
3. Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och
rådets vice ordförande.
4. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden
begränsas.
1.
2.

Genom revideringen önskar man åstadkomma en effektivisering och
kvalitetssäkring av pensionärsrådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på
pensionärsrådets sammanträden.

Kommunstyrelseförvaltningen
1 (4)

Kansliavdelningen

Sid
Ärendenummer: KS/2015/0093/738
Handläggare: Yvonne Persson

2015-08-21

Kommunstyrelsen

Revidering av det kommunala pensionärsrådets
instruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt
reglemente för förslag till reglemente för det kommunala pensionärsrådet i
Nynäshamns kommun.
Sammmanfattning
Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikappoch pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför
mandatperioden 2015-2018. Av denna anledning har kommunchefen initierat ett
uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya
instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion
såsom bland annat att
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvar för de administrativa uppgifterna kopplade till
rådet.
3. Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och
rådets vice ordförande.
4. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden
begränsas.
1.
2.
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Genom revideringen önskar man åstadkomma en effektivisering och
kvalitetssäkring av pensionärsrådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på
pensionärsrådets sammanträden.
Bakgrund
Det kommunala pensionärsrådet är en arena där representanter för pensionärsorganisationerna möter samhällsföreträdare och beslutsfattare. För att det
kommunala pensionärsrådet ska kunna utgöra en demokratisk arena förutsätts att
representanter för olika brukargrupper får tillträde och redskap för inflytande över
de frågor som behandlas av rådet. I annat fall finns det risk att pensionärsrådet
upprätthålls som en symbolisk arena för inflytande.
Nynäshamns kommun inrättade det kommunala pensionärsrådet runt år 1990.
Trots att rådet verkat som samverkans organ i kommunen i många år har det varit
svårt att få rådens ärendeberedning att fungera på ett tillfredställande sätt. De
kommunala angelägenheter som rör kommunens äldre invånare har inte alltid
kommunicerats till råden innan beslut fattats av nämnd. Det har medfört att rådet
vid ett flertal tillfällen fått information om kommunens projekt och planer efter
verkställandet av dessa. 1 Rådets synpunkter har därför inte kunnat beaktas i
nämndens beslut.
Det kommunala pensionärsrådet är idag organisatoriskt underställt kommunstyrelsen men kansli – och sekreterarresurserna ligger inom ramen för socialnämndens uppdrag vilket man har ansett vara en opraktisk ansvarsfördelning.
Bland annat med anledning av ovanstående har det uppmärksammats både av
kommunen och av rådet att det fanns behov av att se över instruktionerna.
Kommunchefen initierade ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte
att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring av pensionärsrådet. Även
vissa formella frågor i instruktionerna har bearbetats.
Ärendet
Utredningen har resulterat i en slutrapport med förslag på revidering av
pensionärsrådets instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion
såsom bland annat att
1.

1

Rådets uppdrag förtydligas.

Exempel är ombyggnationen av Nynäsvägen som genomfördes år 2013. Den nya vägen och
trottoaren var inte anpassade för att tillmötesgå t.ex. rullstollsbundnas behov. Råden fick
information om arbetet efter det att vägarna låg på plats vilket medförde till att synpunkterna från
råden kom till miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningen i för sent skede för att de skulle kunna
påverka arbetet.

3(4)
Kommunstyrelsen ansvar för de administrativa uppgifterna kopplade till
rådet.
3. Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och
rådets vice ordförande.
4. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden
begränsas.
2.

Syftet med revideringen är att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring
av pensionärsrådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på pensionärsrådets
sammanträden.
Förvaltningens bedömning
En fråga som uppmärksammats av funktionshinder- och
pensionärsorganisationerna är att organisationernas representanter ska erhålla
arvode från kommunen vid sammanträdet. Representanterna önskar även
reseersättning.
I södertörnskommunerna ser hanteringen av arvoden till organisationsrepresentanterna för deltagande i råden lite olika ut. Det förekommer kommuner
som ger ersättning till organisationsrepresentanterna med stöd av kommunens
arvodesbestämmelser, såsom Tyresö kommun och Huddinge kommun. Andra
kommuner beviljar endast ersättning till kommunens utsedda ledamöter t.ex.
Haninge och Nacka kommun.
Förvaltningen ser idag inget stöd för att utge arvode eller ersättning för förlorad
arbetsinkomst till representanterna i kommunens gällande arvodesbestämmelser.
Ett beslut om arvoden till organisationsrepresentanterna skulle därför kräva en
omarbetning av gällande arvodesbestämmelser. Det kommunala pensionärsrådet i
Nynäshamns kommun är dessutom ett frivilligt samverkansforum. Förvaltningen
föreslår därför inte någon förändring gällande organisationernas rätt till ersättning
för deltagande vid sammanträdena i och med denna revidering av instruktionerna.
Förvaltningen ser förslaget till nytt reglemente som en möjlighet att kvalitetssäkra
råden och stärka rådets syfte och funktion i kommunen. Förvaltningen föreslår
kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till reglemente för det
kommunala pensionärsrådet.

Birgitta Elvås
Kommunchef

Yvonne Persson
Jurist/utredare

4(4)
Bilagor
Slutrapport – Revidering av det kommunala pensionärsrådets instruktioner,
daterad 2015-08-20.
Förslag till reglemente för det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns
kommun.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kultur – och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Funktionshinder- och pensionärsorganisationerna
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 101

2015/0019/109

§ 101
Rapport över obesvarade motioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den
27 augusti 2015.
Rapporten redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 27 augusti
2015.

Sid

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Ärendenummer: 2015/0019/109
Handläggare: Eva

Ryman

2015-08-27
Kommunstyrelsen

Rapport över obesvarade motioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den
27 augusti 2015. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
2014/0001/060
Lena Dafgård (Sn) inkom den 8 januari 2014 med en motion om revidering av
policy för representation. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2014/239/060
Miriam Malm (V) inkom den 12 december 2014 med en motion om att se över
möjligheterna för kvinnotider i Ösmo Simhall. Motionen bereds av kultur- och
fritidsnämnden.
2015/0080/060
Sandra Piedrahita (V) Miriam Malm (V) och Madelaine Sloot (V) inkom den
12 mars 2015 med en motion om parklek för stora och små i Ösmo. Motionen
bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0123/060
Bodil Toll (M) oich Marcus Svinhufvud (M) inkom den 20 mars med en motion
om ekologiska livsmedel i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0123/060
Harry Bouveng (M) och Jakob Gegerfelt (M) inkom den 23 april 2015 med en
motion om ett mer centralt läge för Nynäshamns gymnasium. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
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2015/0138/060
Ammar Baldawi (M) inkom den 18 maj 2015 med en motion om införande av den
s k Solnamodellen för stärkt integration och arbetslinje i Nynäshamn. Motionen
bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0159/060
Harry Bouveng (M) inkom den 8 juni 2015 med en motion om inrättande av s k
whistleblowing –funktion inom Nynäshamns kommun. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2015/
Jakob Gegerfelt (M) inkom den 18 augusti 2015 med en motion om att avskaffa
den vegetariska dagen. Motionen bereds av barn- och utbildningsnämnden.

Birgitta Elvås
kommunchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 102

2015/0019/109

§ 102
Rapport över obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar medborgarförslag som kommunfullmäktige fattat beslut om
att delegera beslutanderätt för t o m den 10 juni 2015.
Rapporten redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 27 augusti
2015.

Sid
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Ärendenummer:

2015/0019/109
Ryman

Handläggare: Eva

2015-08-27

Kommunstyrelsen

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar medborgarförslag som kommunfullmäktige fattat beslut om
att delegera beslutanderätt för t o m den 10 juni 2015.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade:
Kultur- och fritidsnämnden:
69/2014 Medborgarförslag om BMX-bana i Nynäshamn. Inkom 2014-11-12.
2015/0024/061-2 Medborgarförslag om att runt om i kommunen sätta upp skyltar
med utdrag ur Moa Martinssons texter. Inkom 2015-01-29.
2015/0024/061-14 Medborgarförslag om att förändra regler som är satta för
skateparken på Estö. Inkom 2015-03-17.
Barn- och utbildningsnämnden:
941/2013 Medborgarförslag om gräsplan vid Viaskolan. Inkom 2013-05-02.
2014/4 Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikaler i förskolor. Inkom
2014-10-13.
2015/0024/061/18 Medborgarförslag om kompetensutveckling i ämnet
interkulturellt lärande i förskola och skola. Inkom 2015-03-26
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2015/0024/061/22 Medborgarförslag om utbildning av personal i förskolan i
retoriklek. Inkom 2015-04-15.
2015/0024/061-38 Medborgarförslag om grupprum för studier. Inkom
2015-05-29.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
1530/2013 Medborgarförslag om att bygga en gång/cykelbana mellan Kalvö
industriområde och Solberga. Inkom 2013-08-13.
1670/2013 Medborgarförslag – Öppna parkeringsplats på Svandammsskolans
gård under helger och skollov. Inkom 2013-09-09.
1735/2013 Medborgarförslag om att sätta upp informationsskyltar med historik
och bilder vid ett antal platser och byggnader i Nynäshamns tätort. Inkom
2013-09-17
1746/2013 Medborgarförslag om att installera en toalett i Stadsparken. Inkom
2013-09-17.
2107/2013 Medborgarförslag om att komplettera de träningsredskap som finns i
Svandammsparken och utmed Strandvägen med ett utegym i trä i Stadsparken.
Inkom 2013-10-31.
51/2014 Medborgarförslag om att göra naturområdet nedanför hembygdsgården i
Nynäshamn till en park- och rekreationsplats. Inkom 2014-09-09.
62/2014 Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen.
Inkom 2014-11-04.
2015/0024/061-11 Medborgarförslag om att göra om Stadshusplatsen till en park
med plantering. Inkom 2015-03-03
2015/0024/061-12 Medborgarförslag om att göra Nynäshamns centrum
attraktivare. Inkom 2015-03-03.
2015/0024/061-17 Medborgarförslag om att rädda Fagersjön. Inkom 2015-03-23.
2015/0024/061-23 Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda
på parkeringsdäcket vid Alkärrsplan. Inkom 2015-04-15.
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2015/0024/061-29 Medborgarförslag om plantering av körsbärsträd vid
Fredsgatan, Centralgatan, Lövlundsvägen och ner mot gästhamnen. Inkom
2015-05-05.
2015/0024/061-33 Medborgarförslag om belysning på motionsslingan på
Lövhagen. Inkom 2015-05-19.
2015/0024/061-35 Medborgarförslag om att rusta upp tennisbanan på Estö IP.
Inkom 2015-05-26.
Medborgarförslag där slutligt beslut kommer att fattas av
kommunfullmäktige:
2015/0024/061-31 Medborgarförslag om rätt att närvara vid behandling av
medborgarförslag. Inkom 2015-05-11, bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0024/061-20 Medborgarförslag om att öppna en förskola på Torö. Inkom
2051-04-08, bereds för närvarande av barn- och utbildningsnämnden.

Birgitta Elvås
kommunchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

2015-09-09

§ 103

Au § 103

2015/0191/006

Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges
sammanträden 2016 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den
16 november börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00:
13 januari
10 februari
16 mars
13 april
11 maj
15 juni
21 september
19 oktober
15 november
16 november, Mål och budget
14 december
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2016. Sammanträdena föreslås börja kl 19.00 utom
budgetsammanträdet som börjar kl 15.00.
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Sid
Beteckning
Handläggare: Eva Ryman

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
2015-08 27

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges
sammanträden 2016 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den
16 november börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00:
13 januari
10 februari
16 mars
13 april
11 maj
15 juni
21 september
19 oktober
15 november
16 november, Mål och budget
14 december
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2016. Sammanträdena föreslås börja kl 19.00 utom
budgetsammanträdet som börjar kl 15.00.

Birgitta Elvås
kommunchef
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 104

§ 104
Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2016 ska hållas
följande dagar kl 08.30:
20 januari
17 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
7 september
5 oktober
26 oktober
23 november
14 december
Temadagar:
27 januari
9 och 10 mars årsredovisning och planeringsförutsättningar mål och budget
1 juni, tertialuppföljning T1(Ks beslut)
28 september, delårsbokslut
30 november
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2016.

1 (1)

Sid
Beteckning
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2016 ska hållas
följande dagar kl 08.30:
20 januari
17 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
7 september
5 oktober
26 oktober
23 november
14 december
Temadagar:
27 januari
9 och 10 mars årsredovisning och planeringsförutsättningar mål och budget
1 juni, tertialuppföljning T1(Ks beslut)
28 september, delårsbokslut
30 november
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2016.

Birgitta Elvås
kommunchef

Eva Ryman
kommunsekreterare

Bilaga:
Sammanställning sammanträdesdagar 2016, au, ks och kf
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Handläggare:

2015-08-27
SAMMANTRÄDESDAGAR 2016

Au

Ks

Kf
13 jan

20 jan

10 feb

3 febr

17 feb

16 mars

24 febr

16 mars

13 apr (Årsredovisning)

6 april

20 apr

11 maj

3 maj

18 maj

15 juni (Tertialrapport)

31 maj

15 juni (Mål och budget)

22 juni, 24 aug

7 sept

21 sep

21sept

5 okt

19 okt (Delårsrapport)

12 okt

26 okt

15 nov, 16 nov (Mål och budget)

9 nov

23 nov

14 dec

29 nov

14 dec

21 dec

Ks temadagar
27 januari
9 och 10 mars årsredovisning och planeringsförutsättningar mål och budget
1 juni tertialuppföljning T1 (Ks beslut)
28 september, delårsbokslut
30 november
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Sammanträdesdatum

2015-09-09
Au § 105

§ 105

2015/0191/006

Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsens
arbetsutskott
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets sammanträden 2016 ska hållas
följande dagar kl 08.30:
3 februari
24 februari
6 april
3 maj
31 maj
22 juni
24 augusti
21 september
12 oktober
9 november
29 november
21 december
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsens
arbetsutskott
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets sammanträden 2016 ska hållas
följande dagar kl 08.30:
3 februari
24 februari
6 april
3 maj
31 maj
22 juni
24 augusti
21 september
12 oktober
9 november
29 november
21 december
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016.

Birgitta Elvås
kommunchef
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§ 106

Au § 106

2015/0017/020

Personalfrågor
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