KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn,
Mysingen, onsdagen den 19 april 2017 kl. 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
56. Upprop och anmälningar om förhinder
57. Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
58. Justering av sammanträdets protokoll
59. Interpellationsbehandling
60. Revisorerna
61. Revisionsberättelse för år 2016 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder
62. Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016
63. Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026, ett tvärpolitiskt
styrdokument
64. Gemensamt reglemente för föreningsbidrag
65. Revidering av regler för bidrag till studieförbund
66. Uppräkning av taxor för 2017 gällande tillsyn och tillståndsbeslut enligt Lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
(LBE).
67. Svar på motion om öppna nämndsammanträden
68. Svar på motion om barnvagnsskydd
69. Svar på medborgarförslag om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet på recept att träna
i Ösmo simhall
70. Rapport obesvarade motioner
71. Rapport obesvarade medborgarförslag
72. Rapport balanslista
73. Inkomna ärenden
74. Inkomna medborgarförslag
Meddelanden

Avsägelser
Valärenden
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel. 08 - 520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten.
Kommunfullmäktige har beslutat att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen i
samband med att denna behandlas i kommunfullmäktige.

Nynäshamn den 6 april 2017

Leif Öbrink
kommunfullmäktiges ordförande

Miriam Ingeson
kommunfullmäktiges sekreterare
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Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
6 april 2017. Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 11 april 2017.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 10 april 2017.
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Justering av sammanträdets protokoll
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Interpellationsbehandling
2017/0014/101-1
Harry Bouveng (M) har den 13 mars 2017 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående tågdepå.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), har besvarat interpellationen
skriftligt.

2017/0014/101-2
Georgios Tsiouras (M) har den 30 mars 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående oro och
osäkerhet inom kommunens organisation.
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Revisorerna
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Dnr KS/2017/0029/042

Revisionsberättelse för år 2016 och ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder
Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad den 4 april 2017 tillstyrkt att
styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet.
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Dnr KS/2017/0022/042

Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2016 inklusive
barnbilaga, samt
2. föreslå kommunfullmäktige att VA-verksamhetens resultat på 4,8 miljoner
kronor balanseras i internredovisningen för år 2016.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns
årsredovisning för år 2016. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med
övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga
resultatet.
Externredovisningens resultat
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för
god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav
görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.
För 2016 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 23,5
miljoner kronor, varav VA-verksamheten utgör 4,8 miljoner kronor samt
realisationsvinster 1,2 miljoner kronor.
Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 17,4 miljoner
kronor. Resultatet för 2016 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven
med 3,7 miljoner kronor.
I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående
investeringar 2016 till 2017.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns
årsredovisning för 2016 inklusive barnbilaga
2. Föreslå kommunfullmäktige att VA-verksamhetens resultat på 4,8
miljoner kronor balanseras i internredovisningen för år 2016.
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Tjänsteställe/handläggare
Ekonomiavdelning
Johan Westin
E-post: Johan.Westin@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 71

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Årsredovisning för 2016 - Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för
2016 inkl barnbilaga
2. Föreslå kommunfullmäktige att VA-verksamhetens resultat på 4,8 mnkr balanseras i
internredovisningen för år 2016.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.
Externredovisningens resultat
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god
ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte
ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska
det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

För 2016 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 23,5 mnkr, varav VAverksamheten utgör 4,8 mnkr samt realisationsvinster 1,2 mnkr.
Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 17,4 mkr. Resultatet för 2016
medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 3,7 mnkr.
I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående investeringar 2016 till
2017.
Revidering årsredovisning 2016 efter kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade om Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016 den 29 mars 2017.
I samband med kommunstyrelsemötet påpekade ledamöter diverse små felskrivningar i ärendet.
Inför utskicket till kommunfullmäktige har därför årsredovisningen rättats utifrån påpekanden
men även kompletterats enligt revisorernas påpekande.

De ändringar som är gjorda efter kommunstyrelsen (förutom stavfel) är följande:
 I tabellen på sidan 5 har kolumnrubriken budget ändrats, tidigare rubrik var
kommunbidrag. Revisorernas påpekande
 Tabell på sidan 35 kultur- och fritidsnämnden hade felaktig summering
 Tabell på sidan 40 socialnämnden hade felaktig summering
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Tabell på sidan 76 exploatering hade felaktig summering
Revisionsberättelse på sidan 91-92, inlagd efter revisorernas yttrande
Redovisningsprinciper på sidan 93 har kompletterats med text avseende
komponentsredovisning enligt revisorernas påpekande.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommundirektör

Johan Westin
ekonomichef

Beslutsunderlag
Bilaga:
Årsredovisning för Nynäshamns kommun 2016
Barnbilaga 2016
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Dnr KS/2016/0250/730

Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun
2016-2026 - ett tvärpolitiskt program
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.
Ärendet
Arbetet med det äldrepolitiska programmet påbörjades 2015. Arbetet har letts av
en politisk styrgrupp med stöd av en referensgrupp. Styrgruppen har bestått av
Ola Hägg (S), Bernt Månsson (MP), Greta Olin Landström (PP), Agneta
Tjärnhammar (M) och Eva Wennerberg (C). Referensgruppen har bestått av
Gullevi Karlsson-Persson (SKPF), Barbro Olén (Nynäshamns demensförening),
Hans Berg (SPF Moringen) och Mona Rudenfeldt (PRO). Arbetet har bestått av
arbetsmöten och studiebesök.
Det äldrepolitiska programmet har diskuterats i det kommunala pensionärsrådet i
september 2016 och representanterna i rådet har fått möjlighet att komma in med
synpunkter senast den 20 september.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2016 att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns
kommun 2016-2026.
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat programmet till övriga nämnder och
de organisationer som ingår i det kommunala pensionärsrådet och det kommunala
rådet för funktionshinderfrågor.
Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har
föreslagit kommunfullmäktige att anta Äldrepolitiskt program för Nynäshamns
kommun 2016-2026.
Av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 december 2016 framgår
att nämnden har valt att kommentera de områden som berör miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Av nämndens beslut framgår att en
allmän reflektion är att dokumentet skulle vinna på att bli mer tydligt och konkret
då nuvarande utformning med största sannolikhet kommer att bli svår att följa
upp. Beträffande kapitel 5.1 Boende och samhällsplanering anser nämnden att
avsnittet är formulerat i svepande ordalag och att det är svårt att utläsa vad
kommunen, och då främst miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, faktiskt ska
göra. Av programmet framgår att marknära boenden ska eftersträvas. I
detaljplaneringen strävar kommunen generellt efter att bottenplaner i tätorter ska
innehålla verksamhetslokaler i syfte att skapa en så kallad blandstad. Om
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marknära boende ska eftersträvas behöver bland annat kommunens fördjupning av
översiktsplanen revideras. Vidare konstateras att programmet inte berör frågan om
tillgänglighet i den yttre miljön.
Samorganisationen PRO har i sitt yttrande framfört att man uppskattar att
programmet kommit till stånd. Av yttrande framgår även att man delar
uppfattningen att gemensamhetslokaler är en förutsättning för trygghet och
gemenskap och att sådana lokaler måste finnas i olika typer av
mellanboendeformer. Samorganisationen PRO anser att programmet även bör ta
upp finansieringen av dylika gemensamhetslokaler för seniora. Man ifrågasätter
beteckningen ”trygghetsboende” för åtminstone Balder mot bakgrund av vilken
policy som idag tillämpas vid uthyrning. Vidare anser man att programmet ska
fastslå att den så kallade fixartjänsten ska finnas permanent kvar samt att det
behöver göras ansträngningar inte bara för att behålla befintlig personal utan
också insatser för att öka attraktiviteten av vårdutbildningen, t.ex. genom att få
igång en utbildning på den egna gymnasieskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 december 2016, § 163, att
återremittera programmet till socialnämnden för eventuell fortsatt beredning med
anledning av inkomna remissvar.
Socialnämnden beslutade den 28 februari 2017, § 18, att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till Äldrepolitiskt program 2016-2026.
Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår bland annat att ett strategiskt
äldrepolitiskt program beskriver de långsiktiga inriktningsmålen för äldrefrågor
och behandlar inte frågor på mer detaljerad nivå. Ett arbete med att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram för Nynäshamns kommun, som ett komplement till
den fördjupade översiktsplanen, har inletts där representanter från
socialförvaltningen kommer att delta och planeringsfrågor på en mer detaljerad
nivå förväntas behandlas. Vidare framgår av tjänsteutlåtandet att när det gäller de
detaljfrågor som PRO ställt får dessa besvaras i särskild ordning, t.ex. på det
kommunala pensionärsrådets möte. Socialförvaltningen gör utifrån ovanstående
bedömningen att inte införa några ändringar i förslaget till Äldrepolitiskt program
för Nynäshamns kommun 2016-2026.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.
_________________________

______
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Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026 ett tvärpolitiskt styrdokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Äldrepolitiskt
program för Nynäshamns kommun 2016-2026.
Ärendet
Arbetet med det äldrepolitiska programmet påbörjades 2015. Arbetet har letts av en politisk
styrgrupp med stöd av en referensgrupp. Styrgruppen har bestått av Ola Hägg (S), Bernt
Månsson (MP), Greta Olin Landström (PP), Agneta Tjärnhammar (M) och Eva Wennerberg (C).
Referensgruppen har bestått av Gullevi Karlsson-Persson (SKPF), Barbro Olén (Nynäshamns
demensförening), Hans Berg (SPF Moringen), Mona Rudenfeldt (PRO). Arbetet har bestått av
arbetsmöten och studiebesök.
Det äldrepolitiska programmet har diskuterats i det kommunala pensionärsrådet i september
2016 och representanterna i rådet har fått möjlighet att komma in med synpunkter senast den 20
september.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2016 att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun
2016-2026.
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat programmet till övriga nämnder och de
organisationer som ingår i det kommunala pensionärsrådet och det kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har föreslagit
kommunfullmäktige att anta Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.
Av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 december 2016 framgår att nämnden
har valt att kommentera de områden som berör miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde. Av nämndens beslut framgår att en allmän reflektion är att dokumentet skulle
vinna på att bli mer tydligt och konkret då nuvarande utformning med största sannolikhet
kommer att bli svår att följa upp. Beträffande kapitel 5.1 Boende och samhällsplanering anser
nämnden att avsnittet är formulerat i svepande ordalag och att det är svårt att utläsa vad
kommunen, och då främst miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, faktiskt ska göra. Av
programmet framgår att marknära boenden ska eftersträvas. I detaljplaneringen strävar
kommunen generellt efter att bottenplaner i tätorter ska innehålla verksamhetslokaler i syfte att
skapa en så kallad blandstad. Om marknära boende ska eftersträvas behöver bland annat
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kommunens fördjupning av översiktsplanen revideras. Vidare konstateras att programmet inte
berör frågan om tillgänglighet i den yttre miljön.
Samorganisationen PRO har i sitt yttrande framfört att man uppskattar att programmet kommit
till stånd. Av yttrande framgår även att man delar uppfattningen att gemensamhetslokaler är en
förutsättning för trygghet och gemenskap och att sådana lokaler måste finnas i olika typer av
mellanboendeformer. Samorganisationen PRO anser att programmet även bör ta upp
finansieringen av dylika gemensamhetslokaler för seniora. Man ifrågasätter beteckningen
”trygghetsboende” för åtminstone Balder mot bakgrund av vilken policy som idag tillämpas vid
uthyrning. Vidare anser man att programmet ska fastslå att den så kallade fixartjänsten ska finnas
permanent kvar samt att det behöver göras ansträngningar inte bara för att behålla befintlig
personal utan också insatser för att öka attraktiviteten av vårdutbildningen, t.ex. genom att få
igång en utbildning på den egna gymnasieskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 december 2016, § 163, att återremittera
programmet till socialnämnden för eventuell fortsatt beredning med anledning av inkomna
remissvar.
Socialnämnden beslutade den 28 februari 2017, § 18, att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget till Äldrepolitiskt program 2016-2026.
Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår bland annat att ett strategiskt äldrepolitiskt program
beskriver de långsiktiga inriktningsmålen för äldrefrågor och behandlar inte frågor på mer
detaljerad nivå. Ett arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för Nynäshamns
kommun, som ett komplement till den fördjupade översiktsplanen, har inletts där representanter
från socialförvaltningen kommer att delta och planeringsfrågor på en mer detaljerad nivå
förväntas behandlas. Vidare framgår av tjänsteutlåtandet att när det gäller de detaljfrågor som
PRO ställt får dessa besvaras i särskild ordning, t.ex. på det kommunala pensionärsrådets möte.
Socialförvaltningen gör utifrån ovanstående bedömningen att inte införa några ändringar i
förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Med hänvisning till socialnämndens beslut och förvaltningens tjänsteutlåtande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommundirektör

Annika Fri
kanslichef

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag SON, 2017-02-28, § 18
Tjänsteutlåtande – återremiss Äldrepolitiska programmet, 2017-02-01
Protokollsutdrag KS au, 2016-12-21, § 163
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miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Samorganisationen PRO Nynäshamn
Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026
Skickas till
socialnämnden
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Dnr KS/2015/0129/805

Gemensamt reglemente för föreningsbidrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun.
Reglementet träder ikraft den 1 januari 2018. Reglementet ersätter tidigare
reglementen, regler eller riktlinjergällande bidrag till föreningar.
2. Inför budget år 2018 överföra medel från socialnämnden samt
kommunstyrelsen till
kultur- och fritidsnämnden motsvarande medel som nämnderna lägger på
bidrag till
föreningar år 2017.
3. Lägga Slutrapport – Reglemente för hantering av föreningsbidrag, samt
Kartläggning/Nulägesrapport - Översyn av Nynäshamns kommuns
föreningsbidrag till
handlingarna, samt
4. Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över aktuella ansöknings- och
redovisningsblanketter.

Ärendet
Under perioden våren 2015 till och med september 2016 genomförde kommunen
en översyn av kommunens hantering av bidrag till föreningar. De föreningsbidrag
som omfattades av utredningen var kultur- och fritidsnämndens bidrag till barnoch ungdomsverksamhet, socialnämndens bidrag till pensionärsorganisationer,
funktionshinderorganisationer och sociala föreningar och kommunstyrelsens
bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och bidrag till
föreningar från kommunens folkhälsomedel. Kartläggningen resulterade i en
rapport, Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag –
Kartläggning/Nulägesrapport, dnr KS/2015/0129/805-7.
Kommunen har till följd av resultatet av kartläggningen sett att det funnits behov
av att komplettera gällande regler och sammanföra dem till ett gemensamt
dokument för ökad kontroll och överskådlighet. Kommunen har därför tagit fram
ett förslag till nytt kommungemensamt reglemente för bidrag till föreningar. Det
nya reglementet innehåller bland annat förslag till en ny organisation för
bidragsgivningen där kultur- och fritidsnämnden får större ansvar för både
handläggning och beslut. Syftet med de nya reglerna är bland annat att göra
bidragsgivningen mer transparant och förutsägbar. Det ska exempelvis vara enkelt
för föreningarna att söka information om bidragen och själv bedöma möjligheten
att få bidrag från kommunen.
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Reglementet innehåller de bestämmelser som ska gälla för all bidragsgivning för
de aktuella föreningskategorierna i Nynäshamns kommun. Avsteg från
reglementet för de bidrag som omfattas av reglementet bör därför undvikas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun.
Reglementet träder i kraft den 1 januari 2018. Reglementet ersätter
tidigare reglementen, regler eller riktlinjer gällande bidrag till föreningar.
2. Inför budget år 2018 överföra medel från socialnämnden samt
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden motsvarande medel som
nämnderna lägger på bidrag till föreningar år 2017.
3. Lägga Slutrapport – Reglemente för hantering av föreningsbidrag samt Kartläggning/Nulägesrapport - Översyn av Nynäshamns kommuns
föreningsbidrag till handlingarna, samt
4. Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över aktuella ansöknings- och
redovisningsblanketter.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0129/805-8

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Yvonne Persson

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun. Reglementet träder i
kraft den 1 januari 2018. Reglementet ersätter tidigare reglementen, regler eller riktlinjer
gällande bidrag till föreningar.
2. Inför budget år 2018 överföra medel från socialnämnden samt kommunstyrelsen till
kultur- och fritidsnämnden motsvarande medel som nämnderna lägger på bidrag till
föreningar år 2017.
3. Lägga Slutrapport – Reglemente för hantering av föreningsbidrag samt Kartläggning/Nulägesrapport - Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag till
handlingarna, samt
4. Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över aktuella ansöknings- och
redovisningsblanketter.
Bakgrund
Under perioden våren 2015 till och med september 2016 genomförde kommunen en översyn av
kommunens hantering av bidrag till föreningar. De föreningsbidrag som omfattades av
utredningen var kultur- och fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet,
socialnämndens bidrag till pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer och sociala
föreningar och kommunstyrelsens bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna
samlingslokaler och bidrag till föreningar från kommunens folkhälsomedel. Kartläggningen
resulterade i en rapport, Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag –
Kartläggning/Nulägesrapport, dnr KS/2015/0129/805-7.
Ärendet
Kommunen har till följd av resultatet av kartläggningen sett att det funnits behov av att
komplettera gällande regler och sammanföra dem till ett gemensamt dokument för ökad kontroll
och överskådlighet. Kommunen har därför tagit fram ett förslag till nytt kommungemensamt
reglemente för bidrag till föreningar. Det nya reglementet innehåller bland annat förslag till en
ny organisation för bidragsgivningen där kultur- och fritidsnämnden får större ansvar för både
handläggning och beslut. Syftet med de nya reglerna är bland annat att göra bidragsgivningen
mer transparant och förutsägbar. Det ska exempelvis vara enkelt för föreningarna att söka
information om bidragen och själv bedöma möjligheten att få bidrag från kommunen.
Reglementet innehåller de bestämmelser som ska gälla för all bidragsgivning för de aktuella
föreningskategorierna i Nynäshamns kommun. Avsteg från reglementet för de bidrag som
omfattas av reglementet bör därför undvikas.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-24

Sida 2

Vår beteckning
KS/2015/0129/805-8

Det nya reglementet ersätter tidigare reglementen, regler eller riktlinjer som tillämpats för bidrag
till de föreningar som omfattas av det reglementet. Detta innebär att följande dokument upphävs
i och med att det nya reglementet träder i kraft:
-

Regler för bidrag till ideella föreningar inom Nynäshamns kommun, antagen av kulturoch fritidsnämnden den 24 februari 2014, § 7,
Regler för bidrag till ideella föreningar inom Nynäshamns kommun, senast reviderad av
kommunfullmäktige den 26 oktober 1995 § 288,
Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 00317, antagen avkommunfullmäktige den 11 januari 2012, § 5 samt
Riktlinjer för föreningsbidrag folkhälsomedel, upprättade av
kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser förslaget till nytt reglemente som en möjlighet att kvalitetssäkra
bidragsgivningen i kommunen. Det nya reglementet uppfyller syftet med revideringen och
medför ökad kontroll och överskådlighet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför
kommunfullmäktige att:

1. Anta reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun. Reglementet träder i
kraft den 1 januari 2018. Reglementet ersätter tidigare reglementen, regler eller riktlinjer
gällande bidrag till föreningar
2. Inför budget år 2018 överföra medel från socialnämnden samt kommunstyrelsen till
kultur- och fritidsnämnden motsvarande de medel som nämnderna lägger på bidrag till
föreningar år 2017.
3. Godkänna Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag Kartläggning/Nulägesrapport.
4. Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över aktuella ansöknings- och
redovisningsblanketter.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommundirektör

Yvonne Persson
jurist/utredare

Bilagor
Förslag till - Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun

Slutrapport –Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun, dnr
KS/2015/0129/805-20.
Kartläggning/Nulägesrapport - Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag – dnr
KS/2015/0129/805-7
Remissyttrande från barn- och utbildningsnämnden, dnr KS/2015/0129/805-13
Remissyttrande från socialnämnden, dnr KS/2015/0129/805-12

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-24

Sida 3

Vår beteckning
KS/2015/0129/805-8

Remissyttrande från miljö –och samhällsbyggnadsnämnden, dnr KS/2015/0129/805-10
Remissyttrande från kultur- och fritidsnämnden, dnr KS/2015/0129/805- 11.
Remissyttrande från Ösmo Handboll, dnr KS/2015/0129/805 – 17.
Remissyttrande från HSO i Stockholms län, dnr KS/2015/0129/805- 18.
Remissyttrande från Torö konst – och hantverksgrupp, dnr KS/2015/0129/805- 19.
Remissyttrande från Sorunda IF, dnr KS/2015/0129/805 -20.
Remissyttrande från Nynäshamns bågskytteklubb, dnr KS/2015/0129/805 – 22.
Remissyttrande från PRO Nynäshamn, dnr KS/2015/0129/805 – 23.
Remissyttrande från Röda Korset, dnr KS/2015/0129/805 – 24.
Remissyttrande från Folkets Hus i Nynäshamn, dnr KS/2015/0129/805 – 25.
Regler för bidrag till ideella föreningar inom Nynäshamns kommun, antagen av KFN 24 februari
2014, § 7.
Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17,
antagen avkommunfullmäktige den 11 januari 2012, § 5.
Riktlinjer för föreningsbidrag folkhälsomedel.
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Kommunfullmäktige
Sida
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Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kf § 65

Dnr KS/2016/0286/805

Revidering av regler för bidrag till studieförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat
reglemente för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun. Reglementet
ska gälla tillsammans med de allmänna villkoren i Folkbildningsrådets antagna
statsbidrag till studieförbund 2017.
Reglementet ersätter tidigare regler för bidrag till studieförbund i Nynäshamns
kommun.

Ärendet
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som
bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Folkbildningen har
stor betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning.
En grundläggande uppgift för folkbildningen är att bidra till att utjämna
utbildningsklyftor och höja den allmänna utbildnings- och bildningsnivån i
samhället. Studieförbunden är också viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett
kulturutbud i hela landet.
Villkor för statens stöd till folkbildning regleras i förordningen (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen. Syftet med statens stöd till folkbildningen är att:
- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, samt
- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Enligt förordningen beslutar Folkbildningsrådet vilka som ska få statsbidrag samt
fördelar tillgängliga medel.
I Nynäshamns kommuns gällande regler för bidrag till studieförbunden anges att
de allmänna villkoren för att erhålla bidrag i Nynäshamns kommun regleras i de
statliga bestämmelserna om bidrag till studieförbund, fastställda i april 1994.
Den 14 december 2016 reviderade Folkbildningsrådet villkoren för statsbidrag till
studieförbund. De viktigaste förändringarna är:
- Tydligare koppling till statens syften med statsbidraget till folkbildningen.
- Hälften av verksamhetsbidraget beräknas på unika deltagare vilket är en
kraftig ökning jämfört med innevarande system.
- En ny fördelningsgrund, korttidsutbildade unika deltagare införs.

Kommunfullmäktige
Sida
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13(33)

Sammanträdesdatum

2017-04-19
Kf 65 §
-

Tillgänglighetsbidraget höjs och avser verksamhet med personer med
funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd.
Grundläggande villkor, organisatoriska och verksamhetsmässiga, för att
erhålla statsbidrag har förtydligats.

Med anledning av den statliga revideringen har kultur- och fritidsnämnden i
Nynäshamns kommun ansett att de lokala reglerna måste anpassas så att även
kommunen tillämpar de reviderade statliga villkoren för bidragsgivningen.
Kultur- och fritidsnämnden har därför den 30 januari 2017 § 5 beslutat att
överlämna ärende om revidering av regler för bidrag till studieförbunden i
Nynäshamns kommun till kommunfullmäktige för beslut.
Då de statliga villkoren reviderats och gällande regler för bidrag till
studieförbunden hänvisar till de tidigare statliga villkoren instämmer
kommunstyrelseförvaltningen i kultur- och fritidsnämndens bedömning om att
det finns behov av att revidera reglerna för bidrag till studieförbunden i
Nynäshamns kommun så att de hänvisar till de gällande statliga villkoren.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför kommunfullmäktige att anta kulturoch fritidsnämndens förslag till reviderade Regler för bidrag till studieförbunden i
Nynäshamns kommun. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
de allmänna villkoren i Folkbildningsrådets antagna villkor för bidrag till
studieförbund 2017 ska gälla som komplement till kommunens regler.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår dessutom en förändring av titel på
dokumentet så att dokumentet i framtiden omnämns såsom reglemente istället för
regler. Syftet med förändringen är att få en samstämmighet kring benämningen av
kommunen styrdokument för bidrag till föreningar och organisationer.
Det nya reglementet ersätter tidigare Regler för bidrag till studieförbunden i
Nynäshamns kommun antagna av kommunfullmäktige den 1996-08-29, § 118.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat
reglemente för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun. Reglementet
ska gälla tillsammans med de allmänna villkoren i Folkbildningsrådets antagna
statsbidrag till studieförbund 2017.
Reglementet ersätter tidigare regler för bidrag till studieförbund i Nynäshamns
kommun.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-27

Sida 1

Vår beteckning
KS/2016/0286/805-3

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Yvonne Persson

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Revidering av regler för bidrag till studieförbund i
Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för
bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun. Reglementet ska gälla tillsammans med de
allmänna villkoren i Folkbildningsrådets antagna statsbidrag till studieförbund 2017.
Reglementet ersätter tidigare regler för bidrag till studieförbund i Nynäshamns kommun.
Bakgrund
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor
och demokratiska möjliggörare. Folkbildningen har stor betydelse för demokrati, mångfald och
social sammanhållning.

En grundläggande uppgift för folkbildningen är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och
höja den allmänna utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Studieförbunden är också viktiga
kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud i hela landet.1
Villkor för statens stöd till folkbildning regleras i förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. Syftet med statens stöd till folkbildningen är att:
- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället, samt
- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Enligt förordningen beslutar Folkbildningsrådet vilka som ska få statsbidrag samt fördelar
tillgängliga medel.
Ärendet
I Nynäshamns kommuns gällande regler för bidrag till studieförbunden anges att de allmänna
villkoren för att erhålla bidrag i Nynäshamns kommun regleras i de statliga bestämmelserna om
bidrag till studieförbund, fastställda i april 1994.2
Den 14 december 2016 reviderade Folkbildningsrådet villkoren för statsbidrag till studieförbund.
De viktigaste förändringarna är:
Se Statsbidrag till studieförbund 2017 – Villkor och fördelningskriterier, fastställda av Folkbildningsrådets styrelse
16 december 2015.
2
Se Regler för bidrag till studieförbund, antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 1996 § 118.
1

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-27

-

Sida 2

Vår beteckning
KS/2016/0286/805-3

Tydligare koppling till statens syften med statsbidraget till folkbildningen.
Hälften av verksamhetsbidraget beräknas på unika deltagare vilket är en kraftig ökning
jämfört med innevarande system.
En ny fördelningsgrund, korttidsutbildade unika deltagare införs.
Tillgänglighetsbidraget höjs och avser verksamhet med personer med
funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd.
Grundläggande villkor, organisatoriska och verksamhetsmässiga, för att erhålla
statsbidrag har förtydligats.3

Med anledning av den statliga revideringen har kultur- och fritidsnämnden i Nynäshamns
kommun ansett att de lokala reglerna måste anpassas så att även kommunen tillämpar de
reviderade statliga villkoren för bidragsgivningen. Kultur- och fritidsnämnden har därför den 30
januari 2017 § 5 beslutat att överlämna ärende om revidering av regler för bidrag till
studieförbunden i Nynäshamns kommun till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Då de statliga villkoren reviderats och gällande regler för bidrag till studieförbunden hänvisar till
de tidigare statliga villkoren instämmer kommunstyrelseförvaltningen i kultur- och
fritidsnämndens bedömning om att det finns behov av att revidera reglerna för bidrag till
studieförbunden i Nynäshamns kommun så att de hänvisar till de gällande statliga villkoren.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför kommunfullmäktige att anta kultur- och
fritidsnämndens förslag till reviderade Regler för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns
kommun. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de allmänna villkoren i
Folkbildningsrådets antagna villkor för bidrag till studieförbund 2017 ska gälla som komplement
till kommunens regler.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår dessutom en förändring av titel på dokumentet så att
dokumentet i framtiden omnämns såsom reglemente istället för regler. Syftet med förändringen
är att få en samstämmighet kring benämningen av kommunen styrdokument för bidrag till
föreningar och organisationer.
Det nya reglementet ersätter tidigare Regler för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns
kommun antagna av kommunfullmäktige den 1996-08-29, § 118.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommundirektör

Yvonne Persson
jurist/utredare

Bilagor
Förslag till – Regler för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun

3

Se Folkbildningsrådets hemsida http://www.folkbildningsradet.se/Studieforbund/Statsbidrag/villkor-forstatsbidrag/ den 10 februari 2017.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-27

Sida 3

Vår beteckning
KS/2016/0286/805-3

Statsbidrag till studieförbund 2017 – Villkor och fördelningskriterier, fastställda av
Folkbildningsrådets styrelse 16 december 2015
Regler för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
den 29 augusti 1995 § 118.
Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Kommunfullmäktige
Sida
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Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kf § 66

Dnr KS/2017/0098/206

Uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd
enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)samt förändrad rutin
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. anta den av Södertörns brandförsvarsförbund föreslagna uppräkningen av
taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE efter
beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och KPI 1,18 % som blir
2,48 % (966 kronor per timme) att gälla från och med 2017-06-01.
2. besluta att till Södertörns brandförsvarsförbunds direktion delegera att
årligen, från och med 2018-01-01, justera taxorna gällande tillsyn och
tillstånd enligt LSO och LBE enligt den beräkningsmodell som föreslogs
vid direktionens sammanträde 2014-04-25, § 31 vilket är en
sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade
”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med
oktober månad som bas.
3. följande bestämmelse införs som nytt stycke i gällande taxa för tillsyn och
tillstånd enligt LSO och LBE, efter punkt 9 C:
Indexreglering av taxan i punkt 9 A-C
Avgift för tillsyn och tillstånd enligt denna taxa, punkterna 9 A-C, revideras
årligen enligt en beräkningsmodell som utgör en sammanvägning av 80 % av
Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner”
och 20 % KPI, med oktober månad som bas.
Ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade vid sitt
sammanträde den 3 februari 2017, § 4, om årlig uppräkning av avgift för tillsyn
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt taxa för tillstånd och
tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Taxan föreslås räknas upp med 2,48 % för 2017 vad gäller:
- Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
- Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor.
- Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor.

Kommunfullmäktige
Sida
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Sammanträdesdatum

2017-04-19
Kf 66 §
Beslutet vid Sbff:s direktionssammanträde innebär en uppräkning av ovan
nämnda taxor till 966 kr/timme för 2017.
Beräkningsmodellen för uppräkning av taxa gällande tillsyn och tillstånd enligt
LSO och LBE föreslogs i samband med direktionens beslut 2014-04-25, § 31.
Den utgör en sammanvägning av 80% av Medlingsinstitutets publicerade
”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI med oktober
månad som bas.
Direktionen för Sbff beslutade också vid sitt sammanträde 3 februari 2017 att
föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att besluta om att delegera
uppräkningen av taxor
avseende LSO och LBE enligt föreslagen beräkningsmodell till förbundet, att
gälla från och med 2018-01-01.
Kommunstyrelseförvaltningen har inte några synpunkter på förbundets förslag
avseende taxor för 2017, utan föreslår att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av SKL:s tidigare
bedömning att fullmäktige ger Sbff i uppdrag att justera taxorna även avseende
LSO och LBE, på angivet sätt. Förvaltningen föreslår även att följande
bestämmelse införs som nytt stycke i gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt
LSO och LBE, efter punkt 9 C:
Indexreglering av taxan i punkt 9 A-C
Avgift för tillsyn och tillstånd enligt denna taxa, punkterna 9 A-C, revideras
årligen enligt en beräkningsmodell som utgör en sammanvägning av 80 % av
Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner”
och 20 % KPI, med oktober månad som bas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. anta den av Södertörns brandförsvarsförbund föreslagna uppräkningen av
taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE efter
beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och KPI 1,18 % som blir
2,48 % (966 kronor per timme) att gälla från och med 2017-06-01.
2. besluta att till Södertörns brandförsvarsförbunds direktion delegera att
årligen, från och med 2018-01-01, justera taxorna gällande tillsyn och
tillstånd enligt LSO och LBE enligt den beräkningsmodell som föreslogs
vid direktionens sammanträde 2014-04-25, § 31 vilket är en
sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade
”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med
oktober månad som bas.
3. följande bestämmelse införs som nytt stycke i gällande taxa för tillsyn och
tillstånd enligt LSO och LBE, efter punkt 9 C:
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Indexreglering av taxan i punkt 9 A-C
Avgift för tillsyn och tillstånd enligt denna taxa, punkterna 9 A-C, revideras
årligen enligt en beräkningsmodell som utgör en sammanvägning av 80 % av
Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner”
och 20 % KPI, med oktober månad som bas.
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Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Miriam Ingeson
E-post: miriam.ingeson@nynashamn.se
Tel: 08-52068212

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och
tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt
förändrad rutin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. anta den av Södertörns brandförsvarsförbund föreslagna uppräkningen av taxa för 2017
gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE efter beslutad beräkning,
Medlingsinstitutets 2,8 % och KPI 1,18 % som blir 2,48 % (966 kronor per timme) att
gälla från och med 2017-06-01.
2. besluta att till Södertörns brandförsvarsförbunds direktion delegera att årligen, från och
med 2018-01-01, justera taxorna gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE enligt
den beräkningsmodell som föreslogs vid direktionens sammanträde 2014-04-25, § 31
vilket är en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling
sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med oktober månad som bas.
3. följande bestämmelse införs som nytt stycke i gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt
LSO och LBE, efter punkt 9 C:
Indexreglering av taxan i punkt 9 A-C
Avgift för tillsyn och tillstånd enligt denna taxa, punkterna 9 A-C, revideras årligen enligt
en beräkningsmodell som utgör en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets
publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med
oktober månad som bas.
Ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade vid sitt sammanträde den
3 februari 2017, § 4, om årlig uppräkning av avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) samt taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).
Taxan föreslås räknas upp med 2,48 % för 2017 vad gäller:
- Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
- Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Beslutet vid Sbff:s direktionssammanträde innebär en uppräkning av ovan nämnda taxor till 966
kr/timme för 2017.
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Beräkningsmodellen för uppräkning av taxa gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE
föreslogs i samband med direktionens beslut 2014-04-25, § 31. Den utgör en sammanvägning av
80% av Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20
% KPI med oktober månad som bas.
Direktionen för Sbff beslutade också vid sitt sammanträde 3 februari 2017 att föreslå
medlemskommunernas kommunfullmäktige att besluta om att delegera uppräkningen av taxor
avseende LSO och LBE enligt föreslagen beräkningsmodell till förbundet, att gälla från och med
2018-01-01.
Bakgrund
Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen i slutet av 2013 (mål nr 3835-12) får ett
kommunalförbund inte själva fastställa sina taxor. Det ska istället kommunfullmäktige i
förbundets medlemskommuner göra. I enlighet med beslutet har medlemskommunerna tidigare
år kontinuerligt årligen fastställt taxa för myndighetsutövning inom förbundet.
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan däremot delegeras till annan nämnd,
gemensam förvaltning eller kommunalförbund. Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun
beslutade till exempel den 21 september 2016 att delegera uppräkning av taxorna avseende
sotning och brandskyddskontroll. Beslutet byggde på en bedömning inhämtad från SKL:s
förbundsjurister. Dessa gjorde bedömningen att förbundets taxereglering enbart blir av
tillämpnings-/verkställighetskaraktär eftersom beräkningsgrunderna, genom delegationsbeslutet,
är fastlagda i taxorna.
Sbff föreslår nu att medlemskommunerna beslutar att delegera även uppräkningen av taxor
avseende LSO och LBE.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inte några synpunkter på förbundets förslag avseende taxor
för 2017, utan föreslår att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av SKL:s tidigare bedömning att
fullmäktige ger Sbff i uppdrag att justera taxorna även avseende LSO och LBE, på angivet sätt.
Förvaltningen föreslår även att följande bestämmelse införs som nytt stycke i gällande taxa för
tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, efter punkt 9 C:
Indexreglering av taxan i punkt 9 A-C
Avgift för tillsyn och tillstånd enligt denna taxa, punkterna 9 A-C, revideras årligen enligt
en beräkningsmodell som utgör en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets
publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med
oktober månad som bas.
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Tommy Fabricius
kommunchef

Miriam Ingeson
utredare

Beslutsunderlag
Södertörns brandförsvarsförbunds skrivelse 9 februari 2017
Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund den 3 februari 2017, § 4
Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund den 25 april 2014, § 31
Taxa 2016
Skickas till
Akt

För kännedom:
Södertörns brandförsvarsförbund, förbundets övriga medlemskommuner
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Dnr KS/2015/0234/060

Svar på motion om att ge invånarna i Nynäshamns
kommun insyn och öppna nämnderna för
allmänheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen
Ärendet
En motion från Miriam Malm (V) kom in 21 september 2016. I motionen föreslås
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunala nämnder och styrelser
att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten. Förslaget
innebär att allmänheten får en åhörarfunktion vid sammanträdena. Syftet är att öka
kommuninvånarnas insyn i kommunens beslut och att allmänheten ska få ta del av
diskussioner och argument bakom besluten som fattas i nämnder och styrelsen.
Enligt förslagsställaren ska beslutfattande av sekretessbelagda ärenden inte vara
offentligt.
Utgångspunkten, enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen, är att nämndernas
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnderna får dock besluta att
sammanträdena ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgett det.
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun beslutade den 3 mars 2015, § 19, att
införa möjligheten till offentliga sammanträden för samtliga nämnder i 21§
Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun. Det innebär att det
idag är upp till respektive nämnd att avgöra om offentliga sammanträden är
lämpliga eller inte.
Kultur- och fritidsnämnden har utrett frågan om att låta förslagställare till
medborgarförslag närvara vid nämndens behandling av medborgarförslaget enligt
beslut 30 maj 2016, § 40. Där framkommer att nämnden antingen kan besluta att
ha offentliga sammanträden eller att vid varje sammanträde enhälligt besluta om
den eller de utomståendes närvarorätt vid behandling av ärendet. Enligt kulturoch fritidsnämnden skulle offentliga sammanträden medföra ökade kostnader för
lokaler och säkerhet, vilket saknas. Därför beslutade nämnden att ta ställning om
närvarorätten vid varje ärende. Det innebär att kultur- och fritidsnämnden bjuder
in förslagställare till det sammanträde medborgarförslaget ska behandlas, förutsatt
att det beslutats om närvarorätten vid föregående sammanträde.
Ändringen i kommunallagen som ger möjlighet för fullmäktige att medge
nämnderna att besluta om öppna nämndsammanträden, tillkom 1994. I proposition
1993/94:188 s. 56 där möjligheten till öppna nämndsammanträden föreslogs,
anför regeringen att nämndsammanträden i princip är slutna. Vidare anförs att
vissa ärenden ofta inte lämpar sig för hantering vid offentliga
nämndsammanträden. Exempel på det är ärenden som nämnden endast bereder för
avgörande av fullmäktige eller i vissa fall annan nämnd och nämndernas
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budgetframställningar. I kommunallagen finns också en begränsning som innebär
att en nämnds sammanträden inte får vara offentliga om de ärenden som
behandlas avser myndighetsutövning eller om det förekommer sekretessbelagda
uppgifter, till exempel beslut i detaljplaneärenden. Det är en grundläggande
kommunalrättslig princip att en nämnd själv får avgöra vem som ska ha närvarooch yttranderätt i nämnden. Enligt propositionen anför regeringen att det är en
kommunalrättslig praxis också att det ska krävas enighet i nämnden för andra
kategorier, än anställda och sakkunniga, av utomstående ska tillåtas närvara.
Öppna nämndsammanträden förekommer i olika utsträckning i andra kommuner.
SCB har genom sin demokratidatabas fört statistik på området sedan år 2002. Den
senaste mätningen från år 2016 visar att 8 procent av Sveriges kommuner har
öppna sammanträden i samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen, medan 35
procent av kommunerna svarar att det förekommer i vissa nämnder. 57 procent av
kommunerna har inte några öppna styrelse- eller nämndsammanträden.
Bland våra grannkommuner har till exempel Botkyrka, Södertälje, Haninge och
Huddinge kommun delvis öppna nämnder. Upplägget varierar bland
kommunerna, vissa har enbart åhörarfunktion eller att sammanträdena är
förknippade med förmöten där invånarna har möjlighet att diskutera ärendena på
dagordningen med beslutande politiker. Det förekommer också att endast ett fåtal
sammanträden är öppna per år och detta beslutas i samband med
sammanträdestiderna för nästkommande år.
Att ge medborgarna möjlighet till insyn och inflytande i det politiska arbetet och
kommunens verksamheter är viktigt för att stärka förtroendet för kommunen och
den lokala demokratin. För att som medborgare kunna vara delaktig krävs
kunskap och då är öppenhet och insyn en förutsättning.
Kommunfullmäktige är det organ som representerar medborgarna i kommunen
och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Nämnderna och kommunstyrelsen
har sitt uppdrag från fullmäktige och genomför det uppdrag som fullmäktige
definierat till givna förutsättningar.
Fullmäktiges sammanträden i Nynäshamns kommun är öppna för allmänheten och
dess ärenden filmas och läggs ut på kommunens webbplats i efterhand. På
kommunens webbplats finns även möjlighet att ställa frågor direkt till sin lokala
politiker, alternativt ta del av deras kontaktuppgifter. Vidare finns en rad
dokument tillgängliga på webbplatsen som diarium över inkomna handlingar,
nämndernas och styrelsens kallelser och sammanträdesprotokoll, samt
styrdokument.
Möjligheter för medborgare till aktivt deltagande i kommunens frågor finns idag
olika former av dialog mellan medborgare som samråd, brukar- och
medborgardialoger. Det blir allt vanligare att kommuner anordnar
medborgardialoger för att ge kommuninvånarna möjlighet till insyn i planeringen
och ges möjlighete att påverka den innan beslut fattas. I Nynäshamns kommun
förekommer medborgardialoger, till exempel vid fysisk planering. Det är ett
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demokratiskt verktyg som har goda möjligheter att utvecklas och användas mer
frekvent i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
_________________________________
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Tjänsteställe/handläggare
Kansliavdelningen
Susanne Wallgren

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på motion om att ge invånarna i Nynäshamns kommun
insyn - öppna nämnderna för allmänheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.

Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm (V) föreslås att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut att
samtliga kommunens nämnder och styrelser ska hålla sina sammanträden öppna för allmänheten.
Utgångspunkten enligt kommunallagen är att nämndernas sammanträden ska hållas inom
stängda dörrar. Sedan 1994 ger kommunallagen möjlighet för fullmäktige att medge nämnderna
att besluta om öppna nämndsammanträden. Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun har den
3 mars 2015, § 19, i det gemensamma reglementet för nämnder beslutat att införa möjlighet till
offentliga sammanträden i nämnderna.
Det sammanträdesrum i kommunhuset som idag används av nämnder och styrelsen, lämpar sig
inte för åhörare. Det skulle behöva hyras andra lokaler för öppna sammanträden och genomföras
säkerhetsbedömningar inför varje nämndsammanträde. Öppna sammanträden skulle leda till
ökad administration för hanteringen av nämndernas och styrelsens arbete och därmed en ökad
kostnad.
Kommunstyrelseförvaltningen vill samtidigt betona att en viktig del i den lokala demokratin är
att ge medborgarnas möjlighet till insyn och öppenhet i kommunens arbete, vilket motionen
åsyftar. Kommunfullmäktige, som har sammanträden öppna för allmänheten, är det organ som
representerar medborgarna i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det istället bör utvecklas mer dynamiska lösningar för att
stärka den lokala demokratin än motionens förslag, som visserligen ger medborgare möjlighet att
vara åhörare, men inte innebär något aktivt deltagande. Exempelvis möten mellan medborgare
och kommunfullmäktiges förtroendevalda i form av medborgardialoger eller debatt/frågestunder
inför kommunfullmäktiges sammanträden, vilka skulle ge medborgarna ett och möjlighet till
aktivt deltagande och samtidigt bidra till att öka det allmänna intresset för lokalpolitiken.
Vid en sammantagen bedömning anser kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige
inte bör besluta att uppdra åt kommunala nämnder och styrelser att hålla öppna sammanträden.
Kommunfullmäktige har redan beslutat om möjligheten att hålla öppna styrelse- och
nämndsammanträden i och med det gemensamma reglementet. Det bör även fortsättningsvis
vara varje nämnds befogenhet att besluta när offentliga sammanträden är lämpliga eller inte.
Mot bakgrund mot ovanstående föreslås att motionen avslås.
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Ärendet
En motion från Miriam Malm (V) kom in 21 september 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunala nämnder och styrelser att besluta om att
hålla sina sammanträden öppna för allmänheten. Förslaget innebär att allmänheten får en
åhörarfunktion vid sammanträdena. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn i kommunens
beslut och att allmänheten ska få ta del av diskussioner och argument bakom besluten som fattas
i nämnder och styrelsen. Enligt förslagsställaren ska beslutfattande av sekretessbelagda ärenden
inte vara offentligt.
Bakgrund
Utgångspunkten, enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen, är att nämndernas sammanträden ska
hållas inom stängda dörrar. Nämnderna får dock besluta att sammanträdena ska vara offentliga
om kommunfullmäktige har medgett det. Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun beslutade
den 3 mars 2015, § 19, att införa möjligheten till offentliga sammanträden för samtliga nämnder i
21§ Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun. Det innebär att det idag är upp
till respektive nämnd att avgöra om offentliga sammanträden är lämpliga eller inte.
Kultur- och fritidsnämnden har utrett frågan om att låta förslagställare till medborgarförslag
närvara vid nämndens behandling av medborgarförslaget enligt beslut 30 maj 2016, § 40. Där
framkommer att nämnden antingen kan besluta att ha offentliga sammanträden eller att vid varje
sammanträde enhälligt besluta om den eller de utomståendes närvarorätt vid behandling av
ärendet. Enligt kultur- och fritidsnämnden skulle offentliga sammanträden medföra ökade
kostnader för lokaler och säkerhet, vilket saknas. Därför beslutade nämnden att ta ställning om
närvarorätten vid varje ärende. Det innebär att kultur- och fritidsnämnden bjuder in
förslagställare till det sammanträde medborgarförslaget ska behandlas, förutsatt att det beslutats
om närvarorätten vid föregående sammanträde.
Ändringen i kommunallagen som ger möjlighet för fullmäktige att medge nämnderna att besluta
om öppna nämndsammanträden, tillkom 1994. I proposition 1993/94:188 s. 56 där möjligheten
till öppna nämndsammanträden föreslogs, anför regeringen att nämndsammanträden i princip är
slutna. Vidare anförs att vissa ärenden ofta inte lämpar sig för hantering vid offentliga
nämndsammanträden. Exempel på det är ärenden som nämnden endast bereder för avgörande av
fullmäktige eller i vissa fall annan nämnd och nämndernas budgetframställningar. I
kommunallagen finns också en begränsning som innebär att en nämnds sammanträden inte får
vara offentliga om de ärenden som behandlas avser myndighetsutövning eller om det
förekommer sekretessbelagda uppgifter, till exempel beslut i detaljplaneärenden. Det är en
grundläggande kommunalrättslig princip att en nämnd själv får avgöra vem som ska ha närvarooch yttranderätt i nämnden. Enligt propositionen anför regeringen att det är en kommunalrättslig
praxis också att det ska krävas enighet i nämnden för andra kategorier, än anställda och
sakkunniga, av utomstående ska tillåtas närvara.
Öppna nämndsammanträden förekommer i olika utsträckning i andra kommuner. SCB har
genom sin demokratidatabas fört statistik på området sedan år 2002. Den senaste mätningen från
år 2016 visar att 8 procent av Sveriges kommuner har öppna sammanträden i samtliga nämnder
inklusive kommunstyrelsen, medan 35 procent av kommunerna svarar att det förekommer i vissa
nämnder. 57 procent av kommunerna har inte några öppna styrelse- eller nämndsammanträden.
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Bland våra grannkommuner har till exempel Botkyrka, Södertälje, Haninge och Huddinge
kommun delvis öppna nämnder. Upplägget varierar bland kommunerna, vissa har enbart
åhörarfunktion eller att sammanträdena är förknippade med förmöten där invånarna har
möjlighet att diskutera ärendena på dagordningen med beslutande politiker. Det förekommer
också att endast ett fåtal sammanträden är öppna per år och detta beslutas i samband med
sammanträdestiderna för nästkommande år.
Att ge medborgarna möjlighet till insyn och inflytande i det politiska arbetet och kommunens
verksamheter är viktigt för att stärka förtroendet för kommunen och den lokala demokratin. För
att som medborgare kunna vara delaktig krävs kunskap och då är öppenhet och insyn en
förutsättning.
Kommunfullmäktige är det organ som representerar medborgarna i kommunen och tar beslut i
kommunens viktigaste frågor. Nämnderna och kommunstyrelsen har sitt uppdrag från
fullmäktige och genomför det uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar.
Fullmäktiges sammanträden i Nynäshamns kommun är öppna för allmänheten och dess ärenden
filmas och läggs ut på kommunens webbplats i efterhand. På kommunens webbplats finns även
möjlighet att ställa frågor direkt till sin lokala politiker, alternativt ta del av deras
kontaktuppgifter. Vidare finns en rad dokument tillgängliga på webbplatsen som diarium över
inkomna handlingar, nämndernas och styrelsens kallelser och sammanträdesprotokoll, samt
styrdokument.
Möjligheter för medborgare till aktivt deltagande i kommunens frågor finns idag olika former av
dialog mellan medborgare som samråd, brukar- och medborgardialoger. Det blir allt vanligare att
kommuner anordnar medborgardialoger för att ge kommuninvånarna möjlighet till insyn i
planeringen och ges möjlighete att påverka den innan beslut fattas. I Nynäshamns kommun
förekommer medborgardialoger, till exempel vid fysisk planering. Det är ett demokratiskt
verktyg som har goda möjligheter att utvecklas och användas mer frekvent i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Att låta sammanträden vara offentliga innebär att alla som vill ska få närvara, varför
sammanträdeslokalerna behöver vara anpassad för åhörare. Det sammanträdesrum som idag
används i kommunhuset, lämpar sig inte för åhörare, dels av utrymmesskäl, dels av
säkerhetsskäl. Förslagsvis skulle lokalen som används vid kommunfullmäktiges sammanträden,
Mysingen i Folkets hus, kunna användas. Att ha sammanträden i Mysingen skulle dock innebära
ökade kostnader för nämnderna. Vidare skulle nämnderna och styrelsen behöva göra
säkerhetsbedömningar inför varje nämndsammanträde för att säkerställa ledamöter/ersättares och
tjänstemäns säkerhet. Annonsering i förväg om vilka sammanträden som är öppna bör också
göras. Hur annonsering ska gå till är upp till kommunen/nämnden/styrelsen då reglering saknas.
Sammantaget skulle öppna nämnd- och styrelsesammanträden enligt
kommunstyrelseförvaltningens bedömning leda till ökad administration för hanteringen av
nämndernas och styrelsens arbete och därmed ökade kostnader.
Med hänvisning till den grundläggande kommunalrättsliga princip att en nämnd själv får avgöra
vem som ska ha närvaro- och yttranderätt i nämnden anser kommunstyrelseförvaltningen att
nämnder och styrelse bör få göra egna bedömningar och av lämpligheten av att hålla öppna
sammanträden och i vilken utsträckning. I styrelse och nämnder förs ofta öppna diskussioner i
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frågor som är av stor strategisk betydelse för kommunens utveckling. Vid beslut av att hålla
öppna sammanträden i en styrelse/nämnd kan övervägas om och hur diskussionsklimatet skulle
påverkas eller inte. Vidare kan det diskuteras om och hur öppna styrelse- och
nämndsammanträden skulle påverka uppdraget som förtroendevald i en nämnd/styrelse eller inte.
Ur demokratisk synvinkel ligger nämndernas sammanträden relativt sent i beslutsprocessen och
enligt förslaget skulle medborgarna endast ha en åhörarfunktion utan möjlighet till inflytande.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den lokala demokratin kan stärkas bättre genom att öka
insyn och delaktighet inför beslut i fullmäktige. Ett sätt att öka det allmänna intresset för
lokalpolitiken och de lokala partiföreträdarnas synlighet i den lokala demokratin kan vara att
arrangera allmänpolitiska debatter i fullmäktige, vilket 2014 års demokratiutredning föreslagit att
fullmäktige ska kunna besluta om.1 En annan möjlighet är att kommunen utvecklar dialogmöten
mellan medborgare och förtroendevalda eller tjänstemän i form av öppna möten eller som
medborgardialog i utvalda frågor.
Vid en sammantagen bedömning anser kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige
inte bör besluta att uppdra åt kommunala nämnder och styrelser att hålla öppna sammanträden.
Kommunfullmäktige har redan beslutat om möjligheten att hålla öppna styrelse- och
nämndsammanträden i och med det gemensamma reglementet. Det bör även fortsättningsvis
vara varje nämnds befogenhet att besluta när offentliga sammanträden är lämpliga eller inte.
Mot bakgrund mot ovanstående föreslås att motionen avslås.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommundirektör

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag
Motionen, 2016-09-21

1
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Svar på motion om barnvagnsskydd på alla
kommunens förskolor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige från Antonella Pirrone (KD) och Tina
Lundstedt (KD) daterad den 29 oktober 2015 föreslås det att kommunfullmäktige
beslutar att alla kommunens förskolor ska ha ett takskydd för vagnar samt att
kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
kartlägga vilka av kommunens förskolor som i dagsläget saknar takskydd.
Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Av förvaltningens
skrivelse den 17 maj 2016 framgår bland annat att ett funktionsprogram för
förskolan håller på att arbetas fram. Programmet ska kommunicera värden,
funktioner och målsättningar med verksamheten som bedrivs på förskolan. Med
anledning av önskemålen om barnvagnsskydd planeras för att det av programmet
ska framgå att nya förskolor ska ha utrymme med skärmtak för barnvagnar, med
möjlighet att låsa fast vagnen.
Att bygga barnvagnsskydd på de förskolor som idag saknar detta innebär en ökad
kostnad för barn- och utbildningsnämnden som det inte finns utrymme för i årets
budget. Förvaltningen anser att det finns andra mer prioriterade områden för
förskolorna som exempelvis lokaler och barngruppernas storlek, varför en
omprioritering inom befintlig ram inte förespråkas.
Barn- och utbildningsnämnden föreslog i beslut den 26 maj 2016, Bun § 67, att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016, § 246, att återremittera
motionen till kommunstyrelseförvaltningen för att utreda behov och möjligheter
att ordna väderskydd för barnvagnar i anslutning till kommunens förskolor.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har stor förståelse för önskemålen om att de
föräldrar som lämnar sina barn med barnvagn bör ha tillgång till barnvagnsskydd.
Förvaltningen ser det därför som positivt att det nya funktionsprogrammet för
förskolan kommer att beakta att nya förskolor ska ha ett utrymme med skärmtak
för barnvagnar, med möjlighet att låsa fast vagnen.
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Idag finns det 21 förskolor i kommunen, 16 kommunala och 5 fristående. Ingen av
de 16 kommunala förskolorna har idag ett riktigt anpassat barnvagnskydd, vilket
enligt barn- och utbildningsförvaltningen innebär fullt ut funktionella förråd där
vagnarna kan låsas in och skyddas, då barnvagnar är såväl dyra som
stöldbegärliga. Sju av förskolorna saknar helt förvaring, fem har en enkel lösning
under tak och övriga fyra har en förvaring med väggar och tak, varav ett är ett
gammalt soprum.
Kommunstyrelseförvaltningen har av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
begärt in en kostnadsberäkning av ett enklare barnvagnsskydd. Förvaltningen
uppskattar i sitt yttrande kostnaden till sammanlagt omkring 60 000 kr för ett
takskydd som rymmer 3-4 barnvagnar. I beräkningen ingår utöver byggmaterial
och arbetskostnader, kostnader för bland annat nybyggnadskarta,
bygglovhandlingar, avhysning och projektledning.
Om samtliga förskolor i kommunen skulle få denna typ av nytt takskydd innebär
det en kostnad på omkring 1 260 000 kr. För de kommunala förskolorna uppgår
kostnaden till omkring 960 000 kronor. Utförligare beräkningar med hänsyn till
den enskilda förskolans lokala miljö kan dock komma att behöva genomföras om
kommunfullmäktige beslutar om att alla förskolor ska ha ett barnvagnsskydd.
Mot bakgrund av att årets mål- och budget nyligen beslutats i kommunfullmäktige
och att frågan om väderskydd bevakas av barn- och utbildningsförvaltningen
genom det funktionsprogram för förskolan som håller på att arbetas fram, anser
förvaltningen att det i nuläget saknas anledning för fullmäktige att besluta om att
väderskydd ska byggas på samtliga förskolor inom kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-03-08

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0234/060-8

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens
förskolor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD)
daterad den 29 oktober 2015 föreslås det att kommunfullmäktige beslutar att alla kommunens
förskolor ska ha ett takskydd för vagnar samt att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att kartlägga vilka av kommunens förskolor som i dagsläget saknar
takskydd.

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Av förvaltningens skrivelse den 17 maj
2016 framgår bland annat att ett funktionsprogram för förskolan håller på att arbetas fram.
Programmet ska kommunicera värden, funktioner och målsättningar med verksamheten som
bedrivs på förskolan. Med anledning av önskemålen om barnvagnsskydd planeras för att det av
programmet ska framgå att nya förskolor ska ha utrymme med skärmtak för barnvagnar, med
möjlighet att låsa fast vagnen.
Att bygga barnvagnsskydd på de förskolor som idag saknar detta innebär en ökad kostnad för
barn- och utbildningsnämnden som det inte finns utrymme för i årets budget. Förvaltningen
anser att det finns andra mer prioriterade områden för förskolorna som exempelvis lokaler och
barngruppernas storlek, varför en omprioritering inom befintlig ram inte förespråkas.
Barn- och utbildningsnämnden föreslog i beslut den 26 maj 2016, Bun § 67, att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016, § 246, att återremittera motionen till
kommunstyrelseförvaltningen för att utreda behov och möjligheter att ordna väderskydd för
barnvagnar i anslutning till kommunens förskolor.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har stor förståelse för önskemålen om att de föräldrar som lämnar
sina barn med barnvagn bör ha tillgång till barnvagnsskydd. Förvaltningen ser det därför som
positivt att det nya funktionsprogrammet för förskolan kommer att beakta att nya förskolor ska
ha ett utrymme med skärmtak för barnvagnar, med möjlighet att låsa fast vagnen.
Idag finns det 21 förskolor i kommunen, 16 kommunala och 5 fristående. Ingen av de 16
kommunala förskolorna har idag ett riktigt anpassat barnvagnskydd, vilket enligt barn- och
utbildningsförvaltningen innebär fullt ut funktionella förråd där vagnarna kan låsas in och
skyddas, då barnvagnar är såväl dyra som stöldbegärliga. Sju av förskolorna saknar helt
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förvaring, fem har en enkel lösning under tak och övriga fyra har en förvaring med väggar och
tak, varav ett är ett gammalt soprum.
Kommunstyrelseförvaltningen har av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen begärt in en
kostnadsberäkning av ett enklare barnvagnsskydd. Förvaltningen uppskattar i sitt yttrande
kostnaden till sammanlagt omkring 60 000 kr för ett takskydd som rymmer 3-4 barnvagnar. I
beräkningen ingår utöver byggmaterial och arbetskostnader, kostnader för bland annat
nybyggnadskarta, bygglovhandlingar, avhysning och projektledning.
Om samtliga förskolor i kommunen skulle få denna typ av nytt takskydd innebär det en kostnad
på omkring 1 260 000 kr. För de kommunala förskolorna uppgår kostnaden till omkring 960 000
kronor. Utförligare beräkningar med hänsyn till den enskilda förskolans lokala miljö kan dock
komma att behöva genomföras om kommunfullmäktige beslutar om att alla förskolor ska ha ett
barnvagnsskydd.
Av barn- och utbildningsnämndens svar till förvaltningen framgår att de föreslagna
tillbyggnaderna av barnvagnsskydd på kommunens förskolor skulle medföra en ökad kostnad för
nämnden som i dagsläget hellre bör användas för att prioritera andra områden i verksamheten.
Mot bakgrund av att årets mål- och budget nyligen beslutats i kommunfullmäktige och att frågan
om väderskydd bevakas av barn- och utbildningsförvaltningen genom det funktionsprogram för
förskolan som håller på att arbetas fram, anser förvaltningen att det i nuläget saknas anledning
för fullmäktige att besluta om att väderskydd ska byggas på samtliga förskolor inom kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommundirektör

Annika Fri
kanslichef

Beslutsunderlag

Motionen 2015-10-29
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-26, Bun § 67
Yttrande miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-06-30
Skickas till
Bun
Msn
Motionärerna
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Svar på medborgarförslag- Gör det möjligt för de
som fått fysisk aktivitet på recept FaR att kunna
träna i Ösmo Simhall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara
besvarat.

Ärendet
Den 13 juni 2016 inkom ett medborgarförslag om att Ösmo simhall ska kunna ta
emot patienter med fysisk aktivitet på recept, så kallad FaR. Förslagsställaren
menar att behovet kommer att öka med en åldrande befolkning.
FaR står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk
aktivitet. I Stockholms läns landsting infördes metoden 2007. Det är
huvudsakligen landstingens hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver recept på
fysisk aktivitet. En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi,
men också som en hänvisning till någon aktivitetsarrangör. I Stockholms län kan
aktivitetsarrangörer erhålla certifiering. Det innebär bl.a. en möjlighet att
exponera sig som certifierad FaR-aktivitetsarrangör inom hälso- och sjukvården i
Stockholms län och att i organiserad form samverka med förskrivare av ett FaR.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Ärendet har sänts på remiss till Kultur- och Fritidsenheten som avgett yttrande.
Av yttrande framgår att delar av personalen vid Ösmo simhall under hösten 2016
genomgick en utbildning som möjliggjorde FaR-certifiering. Ösmo simhall är
sedan december 2016 certifierad för att samverka med förskrivare inom FaR. Då
förslaget i praktiken får anses genomfört föreslår förvaltningen
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelseförvaltnignens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara
besvarat.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1

Vår beteckning
KS/2016/0006/061-78

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Miriam Ingeson

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag- Gör det möjligt för de som fått
fysisk aktivitet på recept FaR att kunna träna i Ösmo Simhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Bakgrund
Den 13 juni 2016 inkom ett medborgarförslag om att Ösmo simhall ska kunna ta emot patienter
med fysisk aktivitet på recept, så kallad FaR. Förslagsställaren menar att behovet kommer att öka
med en åldrande befolkning.
Ärendet
FaR står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. I
Stockholms läns landsting infördes metoden 2007.1 Det är huvudsakligen landstingens hälsooch sjukvårdspersonal som förskriver recept på fysisk aktivitet. En patient kan få ett recept till
aktiviteter som görs i egen regi, men också som en hänvisning till någon aktivitetsarrangör.2 I
Stockholms län kan aktivitetsarrangörer erhålla certifiering. Det innebär bl.a. en möjlighet att
exponera sig som certifierad FaR-aktivitetsarrangör inom hälso- och sjukvården i Stockholms län
och att i organiserad form samverka med förskrivare av ett FaR.3
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Ärendet har sänts på remiss till Kultur- och Fritidsenheten som avgett yttrande. Av yttrande
framgår att delar av personalen vid Ösmo simhall under hösten 2016 genomgick en utbildning
som möjliggjorde FaR-certifiering. Ösmo simhall är sedan december 2016 certifierad för att
samverka med förskrivare inom FaR. Då förslaget i praktiken får anses genomfört föreslår
förvaltningen kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommunchef

Miriam Ingeson
utredare

Bilagor
Medborgarförslaget 2016-06-13
Yttrande till kommunstyrelseförvaltningen

1

Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsens beslut 2006-06-20 protokoll 7/2006,
http://sammantradeshandlingar.sll.se/sites/sammantradeshandlingar.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2006/200
6-06-20/06-06-20.pdf
2
http://www.fyss.se/far-fysisk-aktivitet-pa-recept/
3
http://www.farledare.se/arrangor/bli-arrangor
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Rapport obesvarade motioner
Ärendet
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 23 februari
2017. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion
där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma
att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
2016/0064/060
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 17 februari 2016
inkommit med en motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa
rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen beräknas behandla motionen i
april 2017.
2016/0296/060
Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion
om att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan
biståndsbedömning, samt att biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad
till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av
socialnämnden.
2016/0317/060
Harry Bouveng (M) har den 12 december inkommit med en motion om utträde ur
Mälardalsrådet. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2016/0057/060
Harry Bouveng (M) m fl har den 19 januari 2017 inkommit med en motion
avseende långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i
Nynäshamns kommun.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
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2016/0088/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den
3 februari 2017 inkommit med en motion avseende utredning om
kommundelning. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2016/0069/060
Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg Öberg (KD) har den 25 januari
2017 inkommit med en motion om att inrätta vårdserviceteam. Motionen bereds
av kommunstyrelseförvaltningen.
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Rapport obesvarade medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendet
Enligt 30 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 inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m
den 8 februari 2017 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.
För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där
handläggningstiden beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad
behandling i nämnden angivits.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade
till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen
2016/0006/061-63. Medborgarförslag om gratis broddar för alla kommuninvånare
över 65 år.
Inkom 2016-11-30.
Socialnämnden
2016/0006/061-56. Medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder.
Inkom 2016-10-13.
Kultur-och fritidsnämnden
2016/0006/061-42. Medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid
Sandskogsvägen till en hundrastgård. Inkom 2016-08-30.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
2015/0062/2014 Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på
Strandvägen. Inkom 2014-11-04. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott har återremitterat ärendet 2016-05-26. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.
2015/0024/061-23 Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda
på parkeringsdäcket vid Alkärrsplan. Inkom 2015-04-15. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att återremittera ärendet i avvaktan på
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fastställande av pågående parkeringsutredning, msn § 143/16. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.
2015/0024/061-56. Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för
hundar i närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet under våren 2017.
Förvaltningen inväntar svar från Länsstyrelsen och VA-avdelning.
2015/0024/061-90. Medborgarförslag om att anlägga en stig mellan fastigheterna
Vikgatan 2
och Björkstigen för att kunna promenera ner till vattnet. Inkom 2015-12-17.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars
2017.
2015/0024/061-89. Medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid
Kvarnängens IP.
Inkom 2015-12-17. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla
ärendet den 23 mars 2017.
2016/0024/061-1. Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på
Centralgatan vid de farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan.
Inkom 2016-01-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla
ärendet den 23 mars 2017.
2016/0006/061-12. Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i
anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23.
Ärendet beräknas besvaras av MSN innan sommaren 2017. Åtgärd pågår.
2016/0006/061-20. Medborgarförslag om att skapa en hundrastgård i Sandhamn.
Inkom 2016-05-02.
2016/0006/061-39. Medborgarförslag om att införskaffa en dammsugare för att ta
upp fimpar som slängs. Inkom 2016-08-04. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.
2016/0006/061-40. Medborgarförslag om en bättre trafiklösning i korsningen
Teknikervägen – Nynäsvägen. Inkom 2016-08-10. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.
2016/0006/061-49. Medborgarförslag om en skridskobana på Stadshusplatsen.
Inkom 2016-09-28. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla
ärendet den 23 mars 2017.
2016/0006/061-50. Medborgarförslag om en skridskobana på Stadshusplatsen.
Inkom 2016-09-30. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla
ärendet den 23 mars 2017.
Kf 71 §
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2016/0006/061-55. Medborgarförslag om ny lokalisering av båtbottentvätt.
Inkom 2016-10-11.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars
2017.
2016/0006/061-67. Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på
Mörbyvägen. Inkom 2016-12-14.
För följande medborgarförslag har kommunfullmäktige inte delegerat
beslutanderätten, kommunstyrelens beredning av förslagen är inte klar:
2016/0006/061-28 Medborgarförslag om att bygga en egen matsal till eleverna i
Sunnerbyskolan. Inkom 2016-05-27. Barn- och utbildningsnämnden har avgett
yttrande över förslaget. Medborgarförslaget bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
016/0006/061-32 Medborgarförslag om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet
på recept att träna i Ösmo simhall. Inkom 2016-06-13. Kultur- och fritidsnämnden
har avgett yttrande över förslaget. Medborgarförslaget bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2016/0006/061-36. Medborgarförslag om inomhusskatepark m m. Inkom 201606-29. Medborgarförslaget bereds av kultur- och fritidsnämnden.
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Dnr KS/2017/0015/009

Rapport balanslista
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som
ännu inte är verkställda, en balanslista. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas
verkställda beslut sedan senaste rapporteringstillfället.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
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Kf § 73

Inkomna ärenden
2017/0184/060-1
Georgios Tsiouras (M) har den 31 mars 2017 inkommit med en motion om
införande av lovskola i Nynäshamns kommun.
2017/0150/060-1
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 14 mars 2017 inkommit med en
motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges
arvodesberedning.
2017/0145/060-1
Agneta Tjärnhammar (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD)
har den 10 mars 2017 inkommit med en motion om inrättande av en äldre- och
funktionshindersombud i Nynäshamns kommun.

2017/0190/110-1
Valnämnden har den 31 mars 2017 inkommit med förslag om att kommunfullmäktige
ska besluta att valdistriktsindelningen i Nynäshamns kommun ska förbli oförändrad
vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt den nu
gällande indelningen som beslutades av kommunfullmäktige den 8 oktober 2008, §
157, och 5 november 2008, § 183.
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Inkomna medborgarförslag
Ärendet
2017/0119/061
Medborgarförslag om att flytta de BMX/Kickbikeramper som idag finns inom
området Estöparken har inkommit från Pernilla Höglund.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.
2017/0132/061
Medborgarförslag om att ändra Renhållningsföreskrifter för Nynäshamns
kommun har inkommit från Erika Lindberg och Anders Gunnarsson.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för
1. medborgarförslag om att flytta BMX/Kickbike-ramper till kultur- och
fritidsnämnden,
2. medborgarförslag om att ändra renhållningsföreskrifter för Nynäshamns
kommun till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
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Meddelanden

2016/0160/759-7
Socialnämnden har den 28 februari 2017 beslutat överlämna förvaltningens
rapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut för kvartal 4 2016.
2015/0024/061-131
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 57, beslutat att
anse medborgarförslaget om att asfaltera parkeringen på Kvarnängen besvarat.
2016/0006/061-91
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 66, beslutat att
bifalla medborgarförslaget om övergångsställe på Centralgatan söder om
korsningen med Badhusgatan.
2016/0006/061-89
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 67, beslutat att
avslå medborgarförslaget avseende ny lokalisering av båtbottentvätten.

2015/0024/061-130
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 68, beslutat att
anse medborgarförslaget om parkeringsplats för kommunens anställda på
parkeringsdäck vid Folkets hus besvarat.
2016/0006/061-87
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 69, beslutat att
anse medborgarförslaget om bättre trafiklösning Teknikervägen- Nynäsvägen
besvarat.
2017/0010/102-9
Nämndemannen Tim Holmkvist har på egen begäran entledigats. Tingsrätten
begär med anledning av detta att fullmäktige utser ny nämndeman.
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Avsägelser

2017/0010/102-12
Avsägelse från Georgios Tsiouras (M) från uppdraget som ledamot i barn och
utbildningsnämnden från den 22 mars 2017.

2017/0010/102-13
Avsägelse från Gunnel Jonsson (M) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
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