PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 1

Sammanträdesdatum
2016-05-31

Plats och tid
Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, 2016-05-31 kl. 08:30-12:00

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Daniel Adborn (L) ej § 88 på grund av jäv
Harry Bouveng (M)

Övriga deltagare
Birgitta Elvås kommunchef, Anna Eklund planeringschef, Annika Fri kanslichef, Ida Olén översiktsplanerare
§§ 76-77, Therese Lindgren landskapsarkitekt §§ 76-77, Erika Vikström kommunikationschef § 78, Jonas
Karlsson näringslivschef § 78, Anette Måhlstedt personalchef § 91, Bengt Arthur Brewitz jurist § 91, Eva
Ryman sekreterare §§ 76-90

Paragrafer
§§ 76-91

Justeringens plats och tid
Kommunstyrelseförvaltningen 2016-06-01
Underskrifter

Anna Ljungdell (S)
ordförande

Harry Bouveng (M)
justerare

Eva Ryman
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2016-05-31
Anslaget sätts upp: 2016-06-02
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn
Underskrift

Anslaget tas ned: 2016-06-24

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-05-31

Innehållsförteckning

Sida

§ 76

Information - Fördjupad översiktsplan Nynäshamns stad, granskning

3

§ 77

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om granskning

4

§ 78

Information - Nytt visuellt uttryck

5

§ 79

Årlig uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll

6

§ 80

Tillsyn av sprängämnesprekursorer - ändring av förbundsordningen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

8

§ 81

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

10

§ 82

Kulturplan 2017-2020

11

§ 83

Slutrapport för projektet Temafritids

13

§ 84

Ansökan om folkhälsomedel för projektet utvecklad öppenvård för personer med
beroendeproblematik och dess anhöriga

14

§ 85

Yttrande över remiss av demokratiutredningens betänkande Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5)

15

§ 86

Yttrande - Remiss - Förslag till ändringar i förordningen (1982:198) om flyttning
av fordon i vissa fall samt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

17

§ 87

Kommunal e-postadress till förtroendevalda

17

§ 88

Förnyade uppdrag som vigselförrättare

20

§ 89

Svar på motion om mandatperioder för politisk förtroendeuppdrag i Nynäshamns
kommun

21

§ 90

Kompetensmiljonen

23

§ 91

Personalfrågor

25

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 3

Sammanträdesdatum
2016-05-31

§ 76/16

Dnr KS/2011/0227/212-15

Fördjupad översiktsplan Nynäshamns stad, granskning
Översiktsplanerare Ida Olén informerar om förslag till Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns
stad. Förslag till beslut om godkännande av granskningshandlingen kommer till
kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 77/16

Dnr KS/2015/0141/212-6

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om granskning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
ska ske mellan den 20 juni och 14 augusti 2016.
Bakgrund
Ett förslag till Grönstrukturplan som beskriver kommunens viljeinriktning för hur grönstrukturen
i och omkring Nynäshamns stad ska utvecklas under de kommande femton åren (till 2030), har
tagits fram av enheten för Strategisk utveckling på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Grönstrukturplanen ska vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och utgöra ett
kunskapsunderlag till Fördjupning av översiktsplan för Nynäshamns stad.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda med olika aktörer när ett förslag till
översiktsplan eller ändring i planen upprättats. Grönstrukturplanen var ute på samråd mellan den
30 juni och 30 september 2015. Under samrådet gavs myndigheter, sakägare och andra som
berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Under samrådet kom det in yttranden på Grönstrukturplanen från 15 myndigheter/organisationer
och från två privatpersoner. Det kom även in synpunkter under den utställning som hölls i
kommunens växthus i centrala Nynäshamn, ett samrådsmöte i Folkets hus och från en webenkät
på kommunens webplats.
Efter samrådet har även förankringsmöten hållits internt med berörda enheter. De inkommande
synpunkter har bland annat berört följande:
- Att det bör pekas ut vilken natur som bör skyddas.
- Att kraven på utemiljöns kvalitet vid exploatering bör tydliggöras.
- Att de generella riktlinjerna för grönstrukturens utveckling bör förtydligas.
Förslaget är nu bearbetat och inkomna synpunkter har beaktats.
Under granskningen ges återigen myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen
möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.
Med föreslaget slutdatum för granskningsperioden kan beslut om antagande tas i
kommunfullmäktige 19 oktober 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
ska ske mellan den 20 juni och 14 augusti 2016.
______

Kopia : Akten
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§ 78/16

Dnr KS/2004/0031/105-9

Nytt visuellt uttryck
Kommunikationschef Erika Vikström och näringslivschef Jonas Karlsson informerar om förslag
till nytt visuellt uttryck för platsen Nynäshamn. Ett skriftligt förslag kommer till
kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni.
______
Kopia: Akten
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§ 79/16

Dnr KS/2014/0144/206-11

Årlig uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att årligen reglera taxan för sotning
respektive taxan för brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex.
2. följande bestämmelse införs som nytt sista stycke i gällande taxa för sotning respektive för
brandskyddskontroll:
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll (respektive sotning) enligt denna taxa revideras årligen
med det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade vid sitt sammanträde den 22
april 2016, § 29, att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016
fortlöpande justera taxan för sotning och brandskyddskontroll i enlighet med det av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR)
förhandlade sotningsindexet.
Förbundsdirektionen framför i beslutet att en löpande indexjustering vore att föredra, då
meddelande från SKL och SSR om fastställt sotningsindex kan komma i ett sent skede vilket
innebär att det är svårt för fullmäktige i respektive medlemskommun att hinna behandla
indexjusteringen före det datum då den ska vara genomförd.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen i slutet av 2013 (mål nr 3835-12) får ett
kommunalförbund inte själv fastställa sina taxor, utan det ska kommunfullmäktige i förbundets
medlemskommuner göra.
I syfte att undersöka möjligheten att förenkla framtida hantering av indexregleringar har
kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun varit i kontakt med SKL. Enligt SKL:s
förbundsjurister kan kommunfullmäktige i respektive medlemskommun uppdra åt Södertörns
brandförsvarsförbund att fortlöpande reglera respektive taxa utifrån sotningsindex. Eftersom
beräkningsgrunderna därigenom är fastlagda i taxorna blir förbundets taxereglering enbart av
tillämpnings-/verkställighetskaraktär. Om däremot beräkningsgrunderna för taxorna ska ändras
måste varje medlemskommun fatta beslut om detta enligt nu gällande ordning.
Med anledning av SKL:s ovanstående bedömning föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
fullmäktige ger Sbff i uppdrag att årligen reglera taxan för sotning respektive taxan för
brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex. De värden som ligger till grund för
sotningsindex är dels löneökningar i avtalet mellan SKL och SSR, dels konsumentprisindex.
Förvaltningen föreslår även att följande bestämmelse införs i respektive taxa.
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§ 79/16
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll (respektive sotning) enligt denna taxa revideras årligen med
det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att årligen reglera taxan för sotning
respektive taxan för brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex.
2. följande bestämmelse införs som nytt sista stycke i gällande taxa för sotning respektive för
brandskyddskontroll:
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll (respektive sotning) enligt denna taxa revideras årligen
med det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 8

Sammanträdesdatum
2016-05-31

§ 80/16

Dnr KS/2016/0144/426-2

Tillsyn av sprängämnesprekursorer - ändring av förbundsordningen
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016. Därmed upphör nu gällande
förbundsordning att gälla.

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar
likalydande beslut.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade den 19 april 2016,
§ 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra
förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, läggs på förbundet.

Bakgrunden är en ny lag respektive förordning om sprängämnesprekursorer, det vill säga
kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan
användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunen ska enligt lagen utöva tillsyn
över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller i lagen
angivna ämnen över vissa koncentrationsgränser, till enskilda personer.
Kommunen har frihet att organisera sin verksamhet utifrån hur tillsynen bäst kan bedrivas. De
verksamhetstyper som kan bli föremål för kontroll enligt lagstiftningen om sprängämnesprekursorer är t. ex. färg- och järnhandlare samt byggvaruhus. Dessa besöks av Smohf i samband
med tillsyn enligt andra lagstiftningar, varför direktionen anser att samordningsvinster skulle
uppnås om även den nu aktuella tillsynen lades på förbundet.
Av direktionsbeslutet framgår att samråd har skett mellan medlemskommunernas
säkerhetsstrateger, Smohf och Södertörns brandförsvarsförbund och parterna är överens om att
Smohf är den naturliga tillsynsmyndigheten.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-05-16.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016. Därmed upphör nu gällande
förbundsordning att gälla.

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar
likalydande beslut.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
_______

Kopia: Akten
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§ 81/16

Dnr KS/2016/0145/406-2

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016.

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att
fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, samt att kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande
beslut om förbundsordning och taxa.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade den 19 april 2016,
§ 17, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.
Smohf:s direktion har i tidigare ärende föreslagit att fullmäktige i medlemskommunerna genom
en ändring i förbundsordningen lägger ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses
i lagen sprängämnesprekursorer på förbundet.
Enligt lagen får avgift tas ut för tillsynen och lagen bemyndigar kommunen att meddela
föreskrifter om tillsynsavgiftens storlek. Utgångspunkten i förarbetena är att den som orsakar en
kostnad också ska betala för den. Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all
verksamhet som kommunen bedriver.
Direktionen för Smohf föreslår att taxan ska bestå av en timavgift för all kontroll. Storleken på
timavgiften föreslår man ska kopplas till aktuell timavgift i förbundets taxa för arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, vilken omfattar övrig tillsyn inom kemikalieområdet.
Timavgiften för 2016 är 1 020 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av Smohf:s direktionsbeslut föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige fastställer den föreslagna taxan för förbundets verksamhet enligt lagen om
sprängämnesprekursorer. Detta under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att
fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund samt att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande beslut om
förbundsordning och taxa.
Kommunstyrelseförvaltningen har haft underhandskontakt med Haninge och Tyresö kommun.
De avser att behandla ärendet om ändring i förbundsordningen samt fastställande av taxa i juni
respektive augusti. Förvaltningen föreslår att taxan, i likhet med förslaget till reviderad
förbundsordning, ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att
fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, samt att kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande
beslut om förbundsordning och taxa.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
________

Kopia: Akten
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§ 82/16

Dnr KS/2014/0207/800-9

Kulturplan 2017-2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige, som vid Kf 111109
Kf§213, beslutade att: ”Kommunen ska ta fram en kulturplan med strategier för hur man med
kulturen som verktyg kan öka såväl tillväxten som besöksnäringen i kommunen”, arbetat fram
ett förslag till kulturplan för Nynäshamns kommun 2017-2020. Det är den första kulturplanen
inklusive en kulturpolitisk vision som tagits fram i kommunen.
Arbetet har utgått från Cultural planning-metoden som innebär att man använder en bred
definition av kulturbegreppet där fokus ligger på hitta den lokala platsens identitet för att nå de
samlade kulturella resurserna som finns inom kommunen och härifrån formulera målområden för
insatser under en längre period.
Arbetet har varit förvaltningsöverskridande och samtliga nämnder har deltagit.
Medborgardialoger och djupintervjuer med kommunmedborgare, politiker och kulturaktörer har
genomförts. Synpunkterna som kom fram under dialogerna och workshops ligger till grund för
den kulturpolitiska inrikting som formulerats i kulturplanen. Utifrån detta arbete har tre
målområden formulerats genom tre kulturpolitiska dimensioner; en kulturpolitisk, en
samhällspolitisk och en konstpolitisk dimension.
En sammanställning av medborgardialogerna återfinns i bilaga 1 och 2 i planen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Kulturplan 20172020.
______

Kopia: Akten
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§ 83/16

Dnr KS/2014/0136/009-14

Slutrapport för projektet Temafritids
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för utvärderingsrapporten och slutrapporten för projektet Temafritids.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 april 2016, § 40, beslutat godkänna slutrapporten för
etapp 1 och 2 och utvärderingsrapporten och överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat om att förlänga projektet under höstterminen
2016 och finansiering av förlängningen. Den delen av ärendet behandlas i samband med
tertialuppföljning 1. Kommunstyrelsen behandlar tertialrapporten vid sammanträdet den 1 juni
2016.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
utvärderingsrapporten och slutrapporten för projektet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingsrapporten och slutrapporten för projektet
Temafritids.
_______

Kopia: Akten
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§ 84/16

Dnr KS/2016/0143/449-2

Ansökan om folkhälsomedel för projektet utvecklad öppenvård för
personer med beroendeproblematik och dess anhöriga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om folkhälsomedel på 1 500 000 kronor för
projektet ” Utvecklad öppenvård för personer med beroendeproblematik och dess anhöriga”.
Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 4 500 000 kr för tre år.
Reservation
Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning
Beroendesjukdomar utgör ett av våra mest spridda folkhälsoproblem. Mer än 10 procent av den
vuxna befolkningen i Sverige lider av någon form av beroendesyndrom. Tillsammans med deras
anhöriga är andelen ännu högre. Kostnaden vid aktivt beroende är stor, men med rätt insats vid
rätt tidpunkt kan samhällsbesparingen bli större. Socialnämnden ansöker därför om
folkhälsomedel för att utveckla öppenvården så att de i framtiden bättre kunna möta de behov
som finns kring beroendeproblematiken i Nynäshamn. Genom att i ett tidigare skede ge insatser
kan behovet minska av senare insatser som ofta är kostsamma och inte alltid leder till en
förbättring på lång sikt. Kan öppenvården stödja den enskilde till att bryta ett negativt beteende i
tid så sparar man en hög grad av mänskligt lidande i form av ohälsa, utanförskap och
stigmatisering.

Socialstyrelsen har specificerat i sina riktlinjer evidensbaserade metoder som är riktade till
personer med ett beroende samt även för dess anhöriga som visat på god effekt. Öppenvården i
Nynäshamn behöver utveckla och samordna dessa metoder tillsammans med andra aktörer som
landstingets beroendevård, landstingets psykiatrivård och landstingets primärvård på ett
formaliserat sätt. Genom att formalisera en samverkan inom kommunen och med landstinget och
bygga ut insatsträdet kommer en mer sammanhållen individanpassad behandling med tidigare
insatser förebygga ohälsa.
Under tre år kommer en projektledare på 50 % att leda arbetet och utveckla formerna för intern
samverkan. I ansökan finns också en tjänst som utvecklare av SIP-arbetet (samordnad individuell
plan) på 50 procent med fokus på extern samverkan, en KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapi)
på 50 procent och en SE-handledare (supported employment) på 50 procent. Övriga insatser sker
inom ordinarie verksamhet.
De övergripande målen i projektet är att kommuninvånarna har en god hälsa och ett ökat antal
sysselsatta invånare. Projektet kan bedrivas i projektform under tre år och ska därefter
implementeras i den ordinarie verksamheten vid goda resultat. För att dra lärdomar samt att
påvisa tydliga resultat är det därför viktigt att projektet återkommande följs upp och utvärderas
samt att tydliga mätbara mål formuleras.
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§ 84/16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om folkhälsomedel på 1 500 000 kronor för
projektet ” Utvecklad öppenvård för personer med beroendeproblematik och dess anhöriga”.
Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 4 500 000 kr för tre år.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar avslag till förslaget.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordförande Anna Ljungdell (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget och finner
att arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget.
______

Kopia: Akten
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§ 85/16

Dnr KS/2016/0100/109-8

Yttrande över remiss av demokratiutredningens betänkande Låt fler
forma framtiden (SOU 2016:5)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över remiss av
demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har getts möjlighet att senast den 21 juni 2016 lämna synpunkter på
demokratitutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) till
Kulturdepartementet.

Ärendet har remitterats till samtliga förvaltningar som kommit in med yttranden. Gruppledare för
alla partier i fullmäktige i Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter vid ett möte
som hölls den 11 maj 2016 och skriftligt. Moderaterna och Sorundanet har kommit in med
skriftliga synpunkter.
Även allmänheten har inbjudits att lämna synpunkter på utredningen till sitt lokala parti, vilket
annonserats på kommunens webbplats nynashamn.se och kommunens interna webbplats för
anställda.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter från förvaltningar och
gruppledare i kommunfullmäktige och utifrån det sammanställt förslag till kommunens svar på
remissen (se bilaga).
Demokratiutredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa
demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet mellan de
allmänna valen kan stärkas. Uppdraget har berört två former av påverkan, möjligheten att utöva
inflytande som förtroendevald och möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans med
andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till
yttrande över remiss av demokratiutredningens betänkande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över remiss av
demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
_______

Kopia: Akten
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§ 86/16

Dnr KS/2016/0146/519-2

Yttrande - Remiss - Förslag till ändringar i förordningen (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall samt förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Ärendebeskrivning
Det förekommer problem med fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Därför har regeringen föreslagit ändringar av förordningarna (1982:198) om flyttning av fordon i
vissa fall samt förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.
Nynäshamns kommun har lämnats tillfälle att ge synpunkter på förslagen.
Ett förekommande sätt att fuska är att använda parkeringstillstånd som tillhört en avliden person
eller som är återkallat av kommunen, även förfalskade parkeringstillstånd för rörelsehindrade
förekommer. Idag har kommunen endast rätt att forsla bort fordon som parkerats med stöd av
parkeringstillstånd som har anmälts som stulet eller förlorat hos polisen. De föreslagna
ändringarna innebär att kommunerna kan forsla bort bilar som till stöd för sin uppställning
använder ett svenskt eller utländskt ogiltigt parkeringstillstånd. Kommunerna kan därmed mer
effektivt tillämpa förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.
Förslaget till förändring av förordningen om felparkeringsavgifter innebär att kommunerna ges
ett större spann för att bestämma avgifterna för felparkering.
Synpunkter på förslagen
Nynäshamns kommun tillstyrker de föreslagna förändringarna. Förändringen av förordningen
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall innebär att tillämpningen kan utökas till att omfatta
alla fall av användande av ogiltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ändringen ökar
kommunernas möjlighet att stävja fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Felaktigt användande av parkeringsplatser för rörelsehindrade hindrar tillgängligheten för de
som är i behov av och har rätt att använda dessa platser.
Även den föreslagna ändringen i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift är positiv.
Nuvarande högsta nivå har gällt i drygt tio år och bör höjas. Med ett högre högsta belopp ges
möjlighet att differentiera felparkeringsavgifter i större utsträckning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
______

Kopia: Akten
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§ 87/16

Dnr KS/2016/0068/109-3

Kommunal e-postadress till förtroendevalda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att skapa kommunala e-postadresser till ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 17 februari 2016, § 53, beslutat att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att utreda förslaget om en kommunal e-postadress till
förtroendevalda och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen. Utredningen ska beskriva
fördelar och nackdelar med kommunal e-postadress.
Idag har kommunalråd, oppositionsråd och ordförande i kommunfullmäktige, samt ordförande i
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden en kommunal e-postadress.
En e-postrutin för de förtroendevalda finns och har sänts ut till de förtroendevalda i
kommunfullmäktige och nämnder. Rutinen finns bifogad denna skrivelse som bilaga.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga ledamöter och ersättare i nämnder erbjuds en
kommunal e-postadress.
E-posten är kopplad till ett sk ”AD-konto” vilket innebär en kostnad. Den kostnaden finns redan
idag, eftersom AD-kontot är kopplat till administrationen av eMeeting. En kostnad tillkommer
för installation av e-posten i läsplatta eller annan mobil enhet med 30 kr/månad och användare.
Samtliga ledamöter och ersättare i nämnderna har idag en läsplatta.
En kommunal e-postadress skulle underlätta administrationen av kontaktuppgifter till de
förtroendevalda i register och på webb. För allmänheten underlättar det också med enhetliga
adresser, den kommunala e-postadressen skapas enligt standarden
förnamn.efternamn@nynashamn.se. Idag förekommer det en del problem för nämndsekreterare
som skickar ut kallelser/meddelanden om sammanträden, när personliga e-postbrevlådor ibland
är fyllda och meddelandena studsar tillbaka. En kommunal e-postadress skulle göra rutinen
säkrare så att informationen når fram.
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Det är viktigt att framhålla att med en kommunal e-postadress, som är en myndighetsadress,
följer också ett fortsatt ansvar att bevaka sin inkomna post och bedöma om inkommen post ska
vidarebefordras till myndighetens (respektive nämnds) registrator för diarieföring och förstås
också besvara inkommen post, se bifogad e-postrutin för förtroendevalda och
kommunikationsplan för Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunal e-postadress införs men att den begränsas
till ledamöter och ersättare i nämnder och inte övriga förtroendevalda. Anledningen till det är
administrationen och kostnaden för AD-konton. I dagsläget är det kopplat till användningen av
eMeeting. Om användningen av eMeeting utökas även till andra förtroendevalda kan de också
omfattas av en kommunal e-postadress.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skapa kommunala e-postadresser till ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
_______

Kopia: Akten
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§ 88/16

Dnr KS/2016/0050/112-2

Förnyade uppdrag som vigselförrättare
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar förordnande
som borgerliga vigselförrättare i Nynäshamns kommun för Christina Selander-Ekström,
Christer Dahl, Liselotte Vahermägi, Ulf Holm, Daniel Adborn och Agneta Tjärnhammar under
perioden 2016-11-01 till och med 2018-10-31.
Jäv
Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har sju stycken vigselförrättare idag och alla vigselförrättare har
förordnanden med en tidsbegränsning tom 2016-10-31. Sex av vigselförrättarna har tackat ja till
ett förnyat förordnande. Tommy Söderblom har tackat nej till nytt förordnande, men fullföljer
sitt nuvarande uppdrag.

Kommunstyrelsen har den 17 februari beslutat tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län
förordnar Tommy Fabricius som borgerlig vigselförrättare för Nynäshamns kommun. Tommy
Fabricius har för närvarande ett förordnande i Östergötland. När det förordnandet upphör kan
Länsstyrelsen i Stockholms län förordna honom som vigselförrättare.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att följande personer får förnyat förordnande på
en period av två år, 2016-11-01 till 2018-10-31:

Christina Selander-Ekström
Christer Dahl
Liselotte Vahermägi
Ulf Holm
Daniel Adborn
Agneta Tjärnhammar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar förordnande
som borgerliga vigselförrättare i Nynäshamns kommun för Christina Selander-Ekström,
Christer Dahl, Liselotte Vahermägi, Ulf Holm, Daniel Adborn och Agneta Tjärnhammar under
perioden 2016-11-01 till och med 2018-10-31.
______

Exp: Länsstyrelsen, enhetschef telefoni och reception
Kopia: Akten
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§ 89/16

Dnr KS/2016/0055/060-2

Svar på motion om mandatperioder för politisk förtroendeuppdrag i
Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Reservation
Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning
En motion från Harry Bouveng (M) kom in 4 februari 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att införa ettåriga mandatperioder inom Nynäshamns kommuns
nämnder, utskott, bolagsstyrelser etcetera. Enligt motionären är syftet med ettåriga
mandatperioder att den enskilda ledamoten ges möjlighet att pröva uppdraget. Vidare anför
motionären att Stockholms läns landsting och Stockholms stad har ettåriga mandatperioder.

Bestämmelser i kommunallag och reglemente
Enligt kommunallagen får de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet det nyvalda
fullmäktige besluta om att ändra mandattiden för en nämnd utan föregående beredning
Dock är det reglerat i kommunallagen att i kommunstyrelsen väljs de förtroendevalda för fyra år.
I det gemensamma reglementet för nämnder i Nynäshamns kommun anges i 20 § att om
kommunfullmäktige inte beslutar annat ska ledamöter och ersättare i nämnd väljas för fyra år,
räknat från och med den 1 januari året efter kommunfullmäktigevalet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger i kommentarer till kommunallagens
bestämmelser att för nämnder med myndighetsutövning talar värdet av kontinuitet och
erfarenhetsuppbyggnad emot kortare mandattider än fyra år.
Erfarenhet och kontinuitet är viktigt för att kunna utkräva ansvar av de förtroendevalda genom
fullmäktiges årliga ansvarsprövning. Vid ansvarprövningen granskar fullmäktige med hjälp av
revisorer verksamheten i nämnderna det gångna året. Enligt SKL behöver fullmäktige, styrelse
och nämnder ha en gemensam kunskap om uppdrag, ansvar, granskning och ansvarsprövning för
att ansvarsprövningen ska fungera bra. Detta görs genom återkommande utbildning och samtal.
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Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Haninge kommun har eller har haft kortare
mandatperioder än fyra år. Stockholms stad beslutade år 2002 och Stockholms läns landsting år
2006 att införa ettåriga mandatperioder i övriga nämnder och beredningar. Haninge kommun har
haft tvååriga mandatperioder under 2010-2014 men har numera fyraåriga. Initiativet att införa
kortare mandatperioder kommer från politikerna i majoritet i samtliga fall. Anledningen till
införandet var att initiativtagarna ansåg att kortare mandattider skulle underlätta för partierna att
organisera om i nämnder och beredningar vid till exempel bristande närvaro bland utsedda
förtroendevalda, enligt uppgifter från tjänstemän Stockholms läns landsting, Stockholms stad
och Haninge kommun. En konsekvens av kortare mandatperioder är en betydligt ökad
administration i samband med att det är nämndval varje/vartannat år istället för var fjärde år
enligt tjänstemännen i dessa organisationer.
Motionären liksom Moderata ungdomsförbundet förespråkar kortare mandatperioder i syfte att
skapa en bättre rörlighet och underlätta för unga att ta på sig politiska förtroendeuppdrag.
Ett argument för kortare mandatperioder har före 2013 varit att det vid osäkra
majoritetsförhållanden setts som en fördel som gett ökad flexibilitet att ändra om i nämndens
presidium vid majoritetskifte. Sedan kommunallagen ändrades 2013 är det dock möjligt att under
kommunfullmäktiges fyraåriga mandatperiod byta ut nämndernas presidium om förhållandena
ändrats så att ordförande inte längre tillhör majoriteten.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det kan finnas vinster med kortare mandatperioder med
ökad flexibilitet att ändra om i nämnderna. Förvaltningen anser dock att SKL:s argument om att
kontinuitet och erfarenhetsuppbyggnad talar för fyraåriga mandattider för nämnder med
myndighetsutövning väger tyngre. Därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Anna Ljungdell (S) ställer proposition på bifall till motionen eller bifall till
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
____
Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0090/026-9

Kompetensmiljonen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
- Studier för behörighet till specialpedagog med 114 360 kr
- Skolutveckling med 20 000 kr
- Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten med 75 000 kr
- Kompetensutveckling i juridik för LSS-boende med 48 000 kr
- Kompetensutveckling inom motiverande samtal med 40 000 kr
- Utbildning addiktolog med 57 000 kr
- Kompetensutveckling för att förebygga och minska utmanande beteende i LSSverksamhet med 60 000 kr
- Kompetensutveckling inom beroendevård med 7980 kr

Ärendebeskrivning
Inför årets andra ansökansperiod till kompetensmiljonen har 8 stycken ansökningar från
förvaltningarna lämnats in.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Studier för behörighet till specialpedagog
- Skolutveckling
Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
- Kompetensutveckling i juridik för LSS-boende
- Kompetensutveckling inom motiverande samtal
- Utbildning addiktolog
- Kompetensutveckling för att förebygga och minska utmanande beteende i LSSverksamhet
- Kompetensutveckling inom beroendevård
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-05-20.
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Bakgrund
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”.
Allmänna utgångspunkter
Avsikten är att pengarna ska stödja kompetensutveckling som är direkt kopplad till
verksamheten. Utvecklingsarbetet ska gynna kommuninvånarna/brukarna och samtidigt bidra till
att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Förslagen till och behovet av kompetensutvecklingsinsatser ska definieras och formuleras
gemensamt, i dialog mellan chefer och anställda ute verksamheterna. Genom att
kompetensutvecklingsinsatserna formuleras i dialog mellan chefer och medarbetare skapas
delaktighet som bidrar till ökad arbetstillfredsställelse och trivsel.
fungerande liv, oavsett vilken typ av missbruk eller beroende det gäller. Utbildningen genomförs
på distans med start i september 2016 till och med december 2017. Ansökan gäller kostnader för
deltagande, kost, logi och resor till en total kostnad på 57 000 kr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
- Studier för behörighet till specialpedagog med 114 360 kr
- Skolutveckling med 20 000 kr
- Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten med 75 000 kr
- Kompetensutveckling i juridik för LSS-boende med 48 000 kr
- Kompetensutveckling inom motiverande samtal med 40 000 kr
- Utbildning addiktolog med 57 000 kr
- Kompetensutveckling för att förebygga och minska utmanande beteende i LSSverksamhet med 60 000 kr
- Kompetensutveckling inom beroendevård med 7980 kr
_______

Exp: Arbetsgivaravdelningen
Kopia: Akten
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§ 91/16

Dnr KS/2016/0017/020-24

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Bengt-Arthur Brewitz företräder kommunen i att
fullfölja tvisteförhandlingarna med Sveriges ingenjörer.
______
Exp: Arbetsgivaravd
Kopia: Akten
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