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§ 45/16

Dnr KS/2016/0031/042-3

Årsredovisning 2015 för Södertörns
överförmyndarnämnd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2015.
Ärendebeskrivning
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar, med stöd av föräldrabalkens regler, för tillsyn och
handläggning av ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn säkerställa att de som har förordnad god
man/förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust. En grundlaggande förutsättning for att
uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga redovisningshandlingar sker
korrekt och i rät tid. Under 2015 har detta mål delvis uppfyllts.
Årliga volymökningar ställer krav på en effektiv handlaggning. Under 2015 har antalet ärenden
ökat med 20 % jämfört med 1,5 % för 2014. Antalet ensamkommande barn har under aret ökat från
157 till 874 vilket motsvarar en ökning med 557 %. Verksamhetens över- och underskott förs över
på nästkommande år. Utfallet för 2015 är ett underskott med 1,488 mnkr vilket förs över till
2016.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för
nämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2015.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 46/16

Dnr KS/2016/0027/042-3

Årsredovisning 2015 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2015.
Jäv

Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2015. Redovisningen omfattar det
ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Förbundet har översänt
revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.
Direktionen har beslutat godkänna årsredovisningen 2015 och överlämna den till
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö vid sitt sammanträde 16 februari 2016.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för
nämnden.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2015.
________
Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 47/16

Dnr KS/2016/0029/042-5

Årsberättelse 2015 för Södertörns
brandförsvarsförbund
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning

Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.
Årets resultat blev ett överskott på 11,2 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser som inte
tillsats med vikarier. Kostnader för investeringar har inte gett helårseffekt då den budgeterade
investeringsnivån ej uppnåtts. Årets överskott avsätts för att täcka de ökade
pensionsutbetalningar som når sin kulmen 2020. Årets justerade resultat är 10,9 mnkr efter
hänsyn tagits till realisationsvinster 0,3 mnkr, därmed är det möjligt med en avsättning till
resultatutjämningsfonden (RUR) med 8,0 mnkr. Balanskravet är uppfyllt.
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas
till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen i dess helhet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2015 och
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2015.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 48/16

Dnr KS/2014/0238/880-13

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplanen 20162019.
Ärendebeskrivning
Den nya bibliotekslagen (2013:801), gäller från 1:a januari 2014. Den omfattar grunden för
verksamhet inom det allmänna biblioteksväsendet och de bibliotek som ingår, bland annat
kommunala folkbibliotek, skolbibliotek, landstingens regionala biblioteksverksamhet och statliga
bibliotek.

Syftet med lagen är att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna. Varje kommun ska anta en
egen plan för sin biblioteksverksamhet som sedan ligger till grund för en årlig verksamhetsplan.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Biblioteksplan för Nynäshamns
kommun 2016-2019.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2015, Kf § 86, att återremittera ärendet till kulturoch fritidsnämnden för att utveckla fokus på service, främja inkluderandet av barn och unga, ta
hänsyn till gällande regionala mål och rätta till språkliga brister.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 4 november 2015 för ytterligare
förtydliganden och tillägg.
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat planen i enlighet med återremissen och kulturoch fritidsnämnden beslutade den 22 februari 2016, Kfn § 13, att godkänna Biblioteksplan för
Nynäshamns kommun 2016-2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplanen 20162019.

______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 49/16

Dnr KS/2016/0080/139-2

Integrationsprojekt för Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden och uppmanar dem att återkomma i
samband med tertialrapport 1, och inför det samordna sig med kommunstyrelsens
flyktingsamordnare och barn- och utbildningsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med en begäran där: Socialnämnden
föreslår Kommunfullmäktige att anslå 4 miljoner kronor av socialnämndens överskott för år
2015 till ett integrationsprojekt under 2016-2017 med årlig återrapportering till
Kommunfullmäktige.

Hösten 2015 har varit intensiv när det gäller mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
Under 2015 har Nynäshamns Kommun tagit emot 85 asylsökande barn under 18 år och totalt har
kommunen nu ansvar för 115 ensamkommande. Det betyder att kommunen har ett stort och
långsiktigt integrationsprojekt framför sig både när det gäller ensamkommande barn och övriga
flyktingar som kommit till kommunen från asylboenden efter att de beviljats uppehållstillstånd.
Med de erfarenheter socialnämnden nu har kan de konstatera att det är av stor vikt för
Nynäshamns Kommun att skapa ett bra fungerande system för att vägleda människor till ett
självständigt liv. Kommunen behöver både använda befintliga resurser på ett bättre sätt, till
exempel skapa möjligheter att kunna yrkesvenska på distans men kommunen behöver också
skapa nya metoder för att exempelvis exponera de som vill ha en snabbare utbildningstakt till rätt
resurser.
Socialnämnden visade ett överskott för år 2015 och en del av överskottet beror på
Migrationsverkets ersättning till kommunen i och med den stora inströmningen på kort tid i
slutet av året. Socialnämnden önskar därför kunna föra över pengar till ett projekt för år
2016/2017 för att skapa förutsättningar för en lyckad integration för varje individ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden och uppmanar dem att återkomma i
samband med tertialrapport 1, och inför det samordna sig med kommunstyrelsens
flyktingsamordnare och barn och utbildningsförvaltningen.
Protokollsanteckning

Socialnämndens ordförande Ola Hägg och barn- och utbildningsnämndens ordförande Patrik
Isestad informerar om bakgrunden till socialnämndens beslut.
_______
Kopia: Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 50/16

Dnr KS/2016/0081/739-2

Förändring av avgifter för trygghetslarm
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Socialnämndens begäran att förändra
egenavgiften för trygghetslarm till 245 kr per månad för alla brukare med trygghetslarm.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förändringen gäller från och med
2016-07-01.
Ärendebeskrivning

Samhället blir mer och mer digitaliserat, där ny teknik skapar ett tryggare samhälle. Det märks
bland annat genom att antalet analoga telefonabonnemang minskar och ersätts av IP-telefoni
eller mobila lösningar. Med anledning av att Nynäshamns kommun i augusti 2015 tillsammans
med Botkyrka, Täby, Södertälje, Salem och Nykvarn kommun, tecknade avtal med Tunstall som
leverantör för Digital trygghetskedja, har socialförvaltningen besluta om ett införande av Digital
trygghetskedja samt föreslå en förändring av avgifterna för trygghetslarm.
Fördelar med digital trygghetskedja
• En tryggare och säkrare larmkedja så att Nynäshamnsborna känner en ökad trygghet i det egna
hemmet.
• Eventuella avbrott kan identifieras och åtgärdas tidigare eftersom digitala trygghetslarm
funktionstestas flera gånger varje dygn (till skillnad från de analoga trygghetslarmen som
funktionstestat en gång varje dygn).
• Den digitala tekniken är enklare att hantera för den personal som ska installera trygghetslarmet.
Avgifterna för trygghetslarm är idag differentierade beroende på vilken typ av larm som
brukaren har, analogt 230 kr per månad plus den enskildes samtalsavgift eller, GSM-larm 230 kr
per månad plus 100 kr per månad för SIM kort. Vid ett införande av en digital larmkedja bör
avgifterna anpassas då förutsättningarna förändras och likställas för samtliga brukare av
trygghetslarm. Socialnämnden föreslår därför att taxan för trygghetslarm ändras till 245 kr per
månad. Den föreslagna taxa ersätter då nuvarande avgifterna för trygghetslarm. För de cirka 280
personer som redan har trygghetslarm innebär förändringen en höjning på 15 kr/månad. För cirka
261 personer blir det en sänkning med 85 kr/månad jämfört med idag. Intäktsminskningen för
socialnämnden hanteras inom egen budgetram.
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter i samband med respektive års behandling av
Mål och budget men kan även besluta under innevarande år. Kommunstyrelseförvaltningens
bedömning är att förändringen av egenavgiften är viktig för att införa digital trygghetskedja och
förslår därför kommunstyreslen att bevilja socialnämndens begäran.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 50/2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Socialnämndens begäran att förändra
egenavgiften för trygghetslarm till 245 kr per månad för alla brukare med trygghetslarm.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förändringen gäller från och med
2016-07-01.
________

Kopia. Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 51/16

Dnr KS/2016/0052/109-4

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i
Nynäshamns Mark AB vid 2016 års bolagsstämma
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombud ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Nynäshamns Mark AB:s årsstämma år 2016 rösta i enlighet
med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolagets
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Nynäshamns Mark AB får ombudet i
uppdrag att i förekommande fall rösta för att Ernst & Young ska vara ansvarigt
revisionsbolag för Nynäshamns Mark AB.
Sammanfattning
Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i
ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan
ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.
De beslut som ska förekomma på Nynäshamns Mark AB framgår av bolagsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge ombudet uppdrag att på
årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 – 4 i ovanstående förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 51/16
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2014 att i Nynäshamns Mark
AB utse Tommy Söderblom (S) till ombud och Leif Öbrink (L) till ersättare för ombudet från
och med ordinarie årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019.

Nynäshamns kommun äger hälften av aktierna i Nynäshamns Mark AB. Inför ordinarie
bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Årsstämma hålls en gång om året under april
eller maj månad. På årsstämma i Nynäshamns Mark AB ska enligt bolagsordningen för bolaget
följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av justeringsmän.
Godkännande av dagordningen.
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Nynäshamns kommunfullmäktiges och Stockholms Hamn AB:s val av
styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
eller av annat skäl.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid
bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Val av ombud på en bolagsstämma
i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen
egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.
När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt
underlag för ombudets ställningstagande:
• beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen,
• beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
• beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorerna med suppleanter
fastställs årsarvodet av vd och aktieägarna i samråd och beslutas på årsstämman varje år. Dagoch sammanträdesarvode följer Stockholms Stads regler.
Enligt bolagsordningen förutsätts även att val av revisor och revisorssuppleant ska tas upp på den
ordinarie bolagsstämman. Ernst & Young är ansvarigt revisionsbolag för Nynäshamns Mark AB.
Justerarsignaturer
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§ 51 /16
Förslag till beslut

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

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 52/16

Dnr KS/2016/0076/001-2

Översyn av enheten gästhamn och turistbyrå
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att utreda hur kommunstyrelsens egen
verksamhet påverkas, dels organisatoriskt och dels med avseende på besöksnäringsfrågor, samt
markfrågor i gästhamnen.
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015, § 188, att genomföra en
översyn av enheten gästhamn och turistbyrå. I utredningen föreslås bland annat en organisatorisk
omplacering av enheten gästhamn och turistbyrå från att vara organisatoriskt placerad direkt
under förvaltningschefen till att bli en enhet inom stadsmiljöavdelningen. Vidare föreslås en
renodling av enhetens uppdrag samt finansiering.

Turistbyråns verksamhet har starka beröringspunkter med kommunstyrelseförvaltningens
näringslivsarbete. I utredningen föreslås vissa förtydliganden kring just gränsdragningen mellan
de båda förvaltningarna. Det handlar främst om att klargöra att kommunstyrelseförvaltningen
uteslutade har ett strategiskt ansvar inom besöksnäringen och att turistbyrån är de som bedriver
det operativa arbetet. Som en följd därav bedömer utredningen inte att funktionen turistchef är
nödvändig att behålla på kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit i utredningen och haft en representant med i
styrgruppen. Förvaltningen delar utredningens slutsatser och välkomnar att dessa förtydliganden
kommer på plats. Eftersom utredningen till viss berör kommunstyrelseförvaltningens arbete får
kommunstyrelsen ta del av utredningsrapporten för information att lägga till handlingarna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten, samt anser uppdraget till kommunchefen Ks 2013-04-24
§ 98 avslutat.
Yrkande
Ordförande (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur kommunstyrelsens egen
verksamhet påverkas, dels organisatoriskt och dels med avseende på besöksnäringsfrågor, samt
markfrågor i gästhamnen.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att
arbetsutskottet beslutat att bifalla yrkandet om återremiss.
________
Kopia: Akten
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§ 53/16

Dnr KS/2016/0107/101-2

Filmproduktion och webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra ett tillägg till
beslutsunderlaget med kostnaden per visning och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges sammanträden i Nynäshamns kommun filmas sedan 1997 och sänds på
webben sedan 2010. Nuvarande upphandlade avtal med leveratören Iris Media om filmning och
webbsändning löper ut den 4 juli 2016. Med anledning av det har kommunstyrelseförvaltningen
genomfört en utredning för att se över hur hantering av tjänsten ska ske efter att avtalet har löpt
ut.
Utvärderingen beskriver hur filmning och sändning har sett ut sedan starten, i vilken utstäckning
medborgarna tittar på filmerna, hur andra kommuner gör i frågan, alternativ till nuvarande
lösning och förslag till hur kommunen ska gå vidare när det gäller hantering av tjänsten och om
det är aktuellt att genomföra en ny upphandling. Utredningen bifogas som underlag.
Kommunstyrelseförvaltningen anser med hänvisning till utvärderingen att kommunfullmäktiges
filmavsnitt är välbesökta och bör fortsätta filmproduceras och webbsändas. Enligt utredningens
slutsatser bör tjänsten köpas in av en professionell leverantör. Förvaltningen anser att en ny
upphandling bör genomföras i syfte att på nytt konkurrensutsätta tjänsten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får uppdraget att se till att tjänsten om
filmproduktion och webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden upphandlas i
samband med att nuvarande avtal löper ut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att se till att
tjänsten om produktion och webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden upphandlas i
samband med att nuvarande avtal löper ut.
_______

Kopia: Akten, Exp: Ksf handläggaren
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§ 54/16

Dnr KS/2016/0091/212-3

Yttrande över granskning av ny översiktsplan för
Haninge kommun- Översiktsplan 2030 - med utblick
mot 2050
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Haninge kommun har tagit fram en ny översiktsplan. Planen visar förslag på Haninge kommuns
långsiktiga utveckling av den fysiska miljön i syfte att skapa en hållbar utveckling och en god
livsmiljö för alla.

Under våren och sommaren 2015 var planförslaget ute på samråd och har därefter reviderats
under hösten och vintern till det föreliggande planförslaget som nu ställs ut för granskning till
mitten av maj 2016. Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över
planförslaget.
Synpunkter på förslaget
Nynäshamns kommun konstaterar att de synpunkter som framfördes i samrådsskedet har
beaktats i planförslaget och kommunen har därmed inte några kvarstående synpunkter på
planförslagets innehåll.

Haninges nya översiktplan visar på höga ambitioner för hållbar utveckling, det är glädjande och
inspirerande och bådar gott inför det fortsatta samarbetet mellan våra kommuner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

______
Kopia: Akten
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§ 55/16

Dnr KS/2016/0070/513-2

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken 2016/2017 (T17)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Protokollsanteckning
Förslaget till yttrande kommer att justeras beträffande avsnittet om sjötrafik till
kommunstyrelsens sammanträde.

Bakgrund
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2016.
Förvaltningen har nu skickat en bruttolista med förslag till förändringar och önskar
kommunernas synpunkter på och prioriteringar av dessa förslag.
Nynäshamns kommun befinner sig i en expansiv period med stadigt ökande befolkning och nya
bostäder i kollektivtrafiknära områden. Kommunen har fortsatt stor potential att bidra till
bostadsförsörjningen i länet med attraktiva bostadsmiljöer på förhållandevis kort avstånd från
centrala Stockholm och de övriga regionala stadskärnorna. Nynäshamn har stor arbetspendling ut
från kommunen men även in till kommunen.
Hamnen i Nynäshamn har en omfattande gods- och passagerartrafik till Gotland, Polen och
Lettland samt därutöver många kryssningsanlöp under sommarhalvåret. I kommunen planeras
flera nya verksamhetsområden. Regionens nya storhamn Stockholm Norvik Hamn är för
närvarande i slutet av miljötillståndsprocessen. Hamnen med tillhörande logistik- och annan
verksamhet beräknas generera omfattande godstrafik.
Nynäshamn har redan tagit stora delar av besparingarna och försämringarna av kollektivtrafiken
i länet och ska inte behöva drabbas mer.
Synpunkter på förslaget
Nynäshamns kommun har lämnat synpunkter på det underlag som presenterats av Nobina
avseende förändringar under innevarande år, från sommaren 2016, se bilaga. Dessa förändringar
aviserades inte i trafikförvaltingens tidigare remitterade förslag för 2016 (T16). Det är
otillfredsställande att i remissförfarandet skilja trafikslagen och tidsperioderna åt. Det måste
finnas en sammanhållen bild av kollektivtrafikutbudet och en bättre framförhållning och
förutsebarhet, det saknas idag.
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Bussar
Som framgår av Nynäshamns kommuns yttrande till Nobina motsätter sig kommunen starkt
försämringar i utbudet av busstrafik.
I och med Nobinas trafikstart 2015 utlovades en strukturerad samverkan med kommunens olika
verksamheter, bland annat avseende barn och ungas behov i samband med skola och
fritidsverksamhet. En samverkan som utlovats har dock inte kommit igång och det är beklagligt.
Nobina hänvisar till trafikförvaltningen som enligt uppgift inte har godkänt
samverkansmodellen. Om en samverkan funnits hade Nobina haft bättre förutsättningar att
planera och prioritera bussarnas trafikering.
Pendeltåg
När Citybanan öppnar 2017 har förbättringar i pendeltågskapaciteten utlovats. Det kan noterats
att det i underlaget inte finns någon signal om förbättrat utbud, förrän möjligtvis till 2018.
Nynäshamns kommun har förväntningar på kortare restid mellan Nynäshamn och Stockholms
Central.
Kommunen efterfrågar information om den trafikutredning om framtida struktur för pendel- och
regionaltågpendel- och regionaltåg som trafikförvaltningen, SLL driver tillsammans med
landstinget i Uppsala och MÄLAB.
Sjötrafik
Det framgår inte av underlaget att den så kallade nord/sydlinjen mellan Arholma i norra
skärgården och Nynäshamn i söder ska permanentas, vilket Nynäshamns kommun förutsätter är
fallet mot bakgrund av tidigare information

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_____

Kopia: Akten
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§ 56/16

Dnr KS/2015/0084/060-4

Svar på motion om ekologiska livsmedel i
Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen:
1. Bifalls avseende yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100
procent: bananer, vindruvor, russin, ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara
etiskt märkta och/eller ekologiska (yrkanden 2, 4 och 7 i motionen).
2. Avslås när det gäller övriga yrkanden (yrkanden 1, 3, 5, 6 i motionen).
Reservation

Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning
I en motion från Bodil Toll (M) och Marcus Svinhufvud (M) föreslås att andelen ekologiska och
närproducerade livsmedel inom kommunal verksamhet ökar. Motionärerna framställer sju
yrkanden om att öka andelen ekologiska livsmedel genom att sätta upp tydliga mål och att
kommunen ska ställa krav i upphandling och direktinköp. Enligt motionens yrkanden ska
följande livsmedel vara 100 procent ekologiska: bananer, vindruvor, russin, ägg, mjölk, filmjölk,
potatis, morötter, ris samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara etiskt märkta och/eller
ekologiska.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialförvaltningen och
Upphandling Södertörn.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 17 mars 2016 att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i att-satserna: inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100
procent: bananer, vindruvor, russin och ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara etiskt
märkta och/eller ekologiska. Vidare föreslås att övriga yrkanden i motionen avslås.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att i Mål och budget 2016-2019 är
målvärdet för andelen inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen 25 procent
år 2019. Kostenheten arbetar för att öka andelen ekologiska varor och under 2015 var 19,27
procent av de inköpta livsmedlen ekologiska enligt yttrandet. Barn- och utbildningsnämnden
anför att ökningen av andel ekologiska livsmedel kommer att fortsätta och siktar på att nå det i
motionen föreslagna målet om 35 procent redan under 2016.
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Motionens yrkanden om att enbart köpa in ekologiska bananer, ägg och kakao uppfylls då dessa
varor endast finns ekologiska i nuvarande livsmedelsavtal enligt yttrandet. Enligt barn- och
utbildningsnämnden är målet att vindruvor, russin, choklad, kakao och kaffe ska vara helt
ekologiska och/eller ha en etisk märkning rimliga. Kommunens inköp av kaffe är till mycket stor
del redan ekologisk och de övriga varorna utgör inte en betydande andel och medför därmed inte
några stora konsekvenser ekonomiskt enligt yttrandet.
När det gäller motionens yrkande om att övriga varor: mjölk, filmjölk, ägg, potatis, morötter och
ris ska vara 100 procent ekologiska är det enligt yttrandet inte möjligt att uppfylla. Enligt barnoch utbildningsnämnden köper kostenhetens kök in dessa varor ekologiska så långt det är möjligt
med hänsyn till kvalitet och pris. Övriga verksamheter väljer vilka varor de köper. I de fall
verksamheterna inte köper ekologiska produkter har det en ekonomisk förklaring då ekologiska
livsmedel är dyrare menar barn- och utbildningsnämnden.
Av yttrandet från socialförvaltningen framgår att man inte har något att invända mot att tydliga
mål ställs för att öka andelen ekologiska livsmedel. Dock anser socialförvaltningen att det är
viktigt att ta hänsyn till att det kan innebära ökade kostnader för förvaltningen.
Upphandling Södertörn erbjuder i sitt yttrande att bistå Nynäshamns kommun i målsättningen att
uppnå en hög ekologisk konsumtion genom att föra en aktiv dialog med avtalsleverantörer i syfte
att säkerställa utbud, tillgång och prissättning av ekologiska produkter.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens,
socialförvaltningens och Upphandling Södertörns yttranden och föreslår att motionen bifalls
avseende yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100 procent: bananer,
vindruvor, russin och ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara etiskt märkta och/eller
ekologiska. Vidare föreslås att övriga yrkanden i motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen:
1. Bifalls avseende yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100
procent: bananer, vindruvor, russin, ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara
etiskt märkta och/eller ekologiska (yrkanden 2, 4 och 7 i motionen).
2. Avslås när det gäller övriga yrkanden (yrkanden 1, 3, 5, 6 i motionen).
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut eller bifall till motionen och
finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget till beslut.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 20

Sammanträdesdatum

2016-04-06

§ 57/16

Dnr KS/2015/0247/026-22

Kompetensmiljonen, ansökningstillfälle 31 januari
2016 - Beslut om återremitterade ansökningar
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
-

Svenska som andra språk för lärare på NKC med 110 208 kr
Studier för behörighet till specialpedagog, Sorunda rektorsområde med 82 035 kr
Studier för behörighet i svenska, Sorunda rektorsområde med 11 000 kr
Studier för behörighet i slöjd för åk 7-9, Sorunda rektorsområde med 19 000 kr
Studier för behörighet i spanska åk 6-9, Sorunda rektorsområde med 4 000 kr
Studier för behörighet i matematik åk 7-9, Sorunda rektorsområde med 4000 kr
Studier i fiol, pedagogik, Kulturskolan med 34 440 kr

Bakgrund
Vid sammanträdet 2016-03-08 återremitterades 7 (sju) ansökningar till barn- och
utbildningsförvaltningen, se § 41/16.
Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2008 årligen avsatt en miljon kronor för
verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av kommunstyrelsen men ska
användas i hela kommunorgansationen. Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt
”KS får i uppdrag att genomföra kompetensutvecklande åtgärder i syfte att stärka chefer och
deras arbetsenheter i arbetet med att utveckla sina verksamheter. För ändamålet avsätts 1,0 Mkr”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
-

Svenska som andra språk för lärare på NKC med 110 208 kr
Studier för behörighet till specialpedagog, Sorunda rektorsområde med 82 035 kr
Studier för behörighet i svenska, Sorunda rektorsområde med 11 000 kr
Studier för behörighet i slöjd för åk 7-9, Sorunda rektorsområde med 19 000 kr
Studier för behörighet i spanska åk 6-9, Sorunda rektorsområde med 4 000 kr
Studier för behörighet i matematik åk 7-9, Sorunda rektorsområde med 4000 kr
Studier i fiol, pedagogik, Kulturskolan med 34 440 kr

______

Exp: Arbetsgivaravdelningen, Buf
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§ 58/16

Dnr KS/2016/0017/020-15

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att avvakta de fackliga organisationernas synpunkter på förslaget till
utredningsdirektiv. Arbetsutskottet kommer att fatta beslut vid ett extra sammanträde under
vecka 15.
Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2016, § 44, beslutade arbetsutskottet att bordlägga
förslag om uppdrag till kommunchefen.
Ordförande presenterar ett förslag till utredningsdirektiv för en extern utredning.
Personalchefen informerar om läget i den pågående lönerevisionen, samt att den tidigare
beslutade funktionen ”Visselblåsare” nu är införd.
_____
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