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Sammanträdesdatum

2015-02-04

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 4 februari 2015
1. Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder,
muntlig rapport
2. Förslag till nya reglementen för nämnderna, information om inkomna
remissyttranden
3. Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018
4. Redovisning av folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommun 2014
5. Projektplan Södertörns nyckeltal, muntlig information
6. Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden
under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020
7. Yttrande över förslag till Natura 2000-områden för smala vikar i Östersjön
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Au § 1

2014/0244/077

Akten

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för AB
Nynäshamnsbostäder
Kanslichef Annika Fri informerar om uppdateringar av bolagsordning och
ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder. Ett förslag till ändring av
bolagsordning och ägardirektiv kommer att utarbets till kommunstyrelsens
sammanträde i februari.
______
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Au § 2

2014/0233/033

Akten

Förslag till nya reglementen för nämnderna, information
om inkomna remissyttranden
Arbetsutskottet har den 16 december 2014 beslutat att överlämna förslag till
reglementen för socialnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden till respektive nämnd för
yttrande. Förslag till gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun
har också överlämnats till nämnderna för yttrande.
Kanslichef Annika Fri informerar om inkomna remissyttranden från nämnderna.
Förslag till beslut om nya reglementen kommer att utarbetas till
kommunstyrelsens sammanträde i februari.
_______
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Kultur- och
fritidsnämnden
Akten

2014/238/880

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018
Arbetsutskottet beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera förslaget till
biblioteksplan till kultur- och fritidsnämnden för att se över de fyra första
målformuleringarna.
Ärendebeskrivning
Bibliotekslagen (2013:801) reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna.
Varje kommun ska anta en egen plan för sin biblioteksverksamhet som sedan
ligger till grund för en årlig verksamhetsplan.
Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 8 december 2014 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för
Nynäshamns kommun 2015-2018.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i barn – och utbildningsförvaltningens skrivelse den 2014-11-18.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Biblioteksplanen för Nynäshamns kommun 2015-2018.
Yrkande
Ordföranden (FP) yrkar att förslaget till biblioteksplan återremitteras till kulturoch fritidsnämnden för att se över de fyra första målformuleringarna.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet att
återremittera förslaget och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla yrkandet.
_______
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Akten

2015/0023/449-1

Redovisning av folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommun
2014
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av folkhälsoarbetet i
Nynäshamns kommun 2014 och beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har bedrivit en särskild satsning på folkhälsa sedan 2006
med visionen att halvera ohälsotalen till 2015.
Visionen om en halvering av ohälsotalen till 2015 har inte uppnåtts men flertalet
förbättringar av hälsoläget kan urskiljas jämfört med tidigare år. Exempel är
minskad andel barn och unga med fetma, minskad arbetslöshet, en ökad
medellivslängd för män, ett minskat bruk av narkotika, doping och tobak bland
unga samt att fler går ut årskurs nio med godkända betyg i alla ämnen och fler
fullföljer gymnasiet.
År 2014 avsattes 7,6 miljoner kronor för särskilda folkhälsosatsningar. Av dessa
användes cirka 5 miljoner kronor till nämndprojekt och cirka 40 000 kronor till
föreningsprojekt. Ungefär 290 000 kronor användes till andra folkhälsosatsningar
såsom Kulturveckorna och Seniorsäkerhetsdagen. Under året har fyra
nämndprojekt och två föreningsprojekt fått medel från folkhälsofonden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Redovisning av folkhälsoarbetet i
Nynäshamns kommun 2014.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen tagit del av redovisningen och att redovisningen läggs till
handlingarna.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till Harry Bouvengs (M)
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla yrkandet.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7(10)

Sammanträdesdatum

2015-02-04
Au § 5

Projektplan Södertörns nyckeltal
Ekonomichef Johan Westin informerar om ärendets handläggning och att ett
förslag till projektplan kommer att överlämnas till kommunstyrelsen.
______
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Akten

Au § 6

2015/0028/106-4

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 20142020
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
- delta i Leader Stockholmsbygd samt medfinansiering under
programperioden 2015-2022
- avsätta 85 607 kr som kommunens medfinansiering för år 2015.
Ärendebeskrivning
Under EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 samarbetade kommunerna
Östhammar, Norrtälje, Österåker,Värmdö, Haninge och Nynäshamn inom
utvecklingsprogrammet Leader Uross genom att bedriva lansdbygdsutveckling
genom leadermetoden. Metoden innebär att invånarna ska kunna engagera sig i
utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Stöden
syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på
landsbygden och arbetet sker i samverkan mellan ideell, privat och offentlig
sektor.
Exempel på projekt som fått stöd i Nynäshamns kommun under perioden är
Landsorts utvecklingsprogram 2020, ”Vingar” (barnanpassad fjärilsstig i
anslutning till kalkbrottet i Stora Vika), ombyggnad av Västerby bygdegård samt
Polhemsspelet i Sorunda.
Nu startar en ny period med lokal ledd utveckling genom leadermetoden inom
hela EU. I den nya programperioden 2014-2020 kommer alla fyra europeiska
struktur- och investeringsfonderna att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet.
De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och
fiskerifonden, socialfonden samt regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är
förvaltningsmyndighet för alla fonderna, bilaga 1. Nynäshamns kommun har
under hösten 2014 lämnat in en avsiktsförklaring som förberedande stöd för
Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014, bilaga 2.
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Leader Uross har under hösten arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi,
bilaga 3, som lämnades in till Jordbruksverket i december 2014. Förslaget innebär
att ett nytt Leaderområde bildas med samma deltagande kommuner som tidigare
men under namnet Stockholmsbygd. Jordbruksverket kommer i april 2015 besluta
vilka av de 53 områden som ansökt som valts ut. Under hösten fattar verket det
slutgiltiga beslutet att starta efter det att EU-komminsionen godkänt programmen.
Den kommunala medfinansieringen ska motsvara 33 procent av det totala stödet,
resten står EU och svenska staten för. Eftersom programmet är försenat så har inte
Jordbruksverket kunnat ge besked om på vilka grunder som leaderområdenas
budget ska beräknas. Därför ligger förra programperiodens medfinansiering som
grund för den kommande perioden. Förseningen innebär också att perioden
beräknas pågå från andra halvåret 2015 till andra halvåret 2022. Kommunens
medfinansiering för perioden januari 2016- juli 2022 fastställs efter slutligt besked
från Jordbruksverket hösten 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- delta i Leader Stockholmsbygd samt medfinansiering under
programperioden 2015-2022
- avsätta 85 607 kr som kommunens medfinansiering för år 2015.
_______
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Akten

Au § 7

2015/0001/432-2

Yttrande över förslag till Natura 2000-områden för smala
vikar i Östersjön
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande. Arbetsutskottet önskar en redovisning vid kommunstyrelsens
sammanträde av områdets omfattning framförallt vid Rassa vikar.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat ett förslag till nya Natura 2000områden för livsmiljötypen Smala vikar i Östersjön. Nynäshamns kommun har
beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Natura 2000 är EU:s gemensamma nätverk av skyddade naturområden. Sverige
behöver komplettera Natura 2000-nätverket med vissa nya områden. Regeringen
har gett länsstyrelserna uppdrag att ta fram förslag till sådana områden. För
Stockholms län rör det sig om ytterligare områden för livsmiljötypen Smala vikar
i Östersjön. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på 9 nya områden, två av
dessa ligger i Nynäshamns kommun.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 22 januari 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
____

Justerandes sign
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