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KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-04-23, kl 08.30
Ärenden:

Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens sammanträde 23april
2014.
Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu att läsa/hämta på Nynäshamns
politikerportal.
Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post
eva.ryman@nynashamn.se.
Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via
politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras
av webbsamordnare via e-post kommunen@nynashamn.se
Frågor om funktioner i läsplattan – kontakta telefonisupport 08-520 683 33
telefonisupport@nynashamn.se
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2014
Kl 8.30

64. Seminarium - slutrapport av enkätundersökning bland kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, säkerhetsutbildning av specialist på personsäkerhet

Kl 10.30-11.00

65. Information om mark- och exploatering och exploateringsredovisning
66. Näringslivsfrågor
67. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
68. Rapport om Södertörnssamarbetet
69. Ekonomisk uppföljning
70. Yttrande M 2414-12, Stockholms Hamn AB, Angående anläggande och drift
av hamn vid Norvikudden
71. Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun
72. Projekt för att inrätta ett kontaktcenter
73. Projekt samverkan skola näringsliv
74. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015
75. Svar på motion om presenter och julklappar som hjälper
76. Rapport balanslista
77. Anmälan av delegationsbeslut
78. Skrivelser och beslut
79. Cirkulär
80. Kurser och konferenser
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2014-04-23
KS § 64

§ 64

Seminarium – slutrapport av enkätundersökning bland
kommunstyrelsen kommunfullmäktige, säkerhetsutbildning
av specialist på personsäkerhet
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§ 65
KS § 65

Information om mark- och exploatering och
exploateringsredovisning
Information lämnas vid sammanträdet.
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Näringslivsfrågor
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Rapport om Södertörnssamarbetet
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Ekonomisk uppföljning
Information lämnas vid sammanträdet.
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§ 70

163/2007-427

Yttrande M 2412-12, Stockholms Hamn AB, angående
anläggande och drift av hamn vid Norvikudden
Förslag till yttrande översänds separat.
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Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: 2007/163-427
Handläggare: Anna Eklund

Planering och samhällsutveckling

2014-04-16
Kommunstyrelsen

Yttrande angående anläggande och drift av hamn vid
Norviksudden KALVÖ 1 :25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Bakgrund
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har förelagt Nynäshamns kommun
att lämna skriftligt yttrande över aktbilagorna 104, 105, 111, 115, 120, 122, 124,
125 och 127 i ärendet som gäller anläggande och drift av hamn vid Norviksudden.
Aktbilagorna 104 och 105 omfattar sakkunnigutlåtande från Länsstyrelsen i
Västra Götalands län (104) samt anteckningar från telefonsamtal mellan
domstolens Lars Hyden och Ingvar Lagerfelt på Länsstyrelsen i Västra Götaland
(105) med anledning av sakkunnigutlåtandet.
Aktbilagorna 111, 115, 120 och 127 utgörs av Stockholms hamnars bemötande av
olika inlagor i ärendet.
Aktbilaga 122 utgörs av ett protokoll över handläggning i parternas utevaro på
Mark- och miljödomstolen.
Aktbilagorna 124 och 125 utgör sakkunnigutlåtande angående
miljökvalitetsnormer från Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med
beredningssekretariatet vid norra Östersjöns Vattenmyndighet.

Bedömning
Nynäshamns kommun konstaterar att Miljööverdomstolen i mål M 10319-09,
aktbilaga 122, bedömt att den ansökta vatten- och hamnverksamheten är tillåtlig.
Mark- och miljödomstolen har fått i uppdrag att meddela tillstånd för de ansökta
verksamheterna och att föreskriva nödvändiga villkor och bestämmelser i övrigt.
Detta överensstämmer i helhet med Nynäshamns Kommuns uppfattning i frågan
och kommunen har inget att erinra i dessa delar.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

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

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se
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Nynäshamns kommun anser att dumpningen av muddermassor i första hand ska
ske utomskärs. Om dumpning inomskärs är nödvändig på grund av
väderförhållanden ska skyddsåtgärder tillämpas för att förhindra störningar på
ekosystem av betydelse för fiskreproduktion och fågellivet.

~~
Birgitta Elvås
kommunchef
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 71

KS § 71

88/2014-141

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun har tagits fram inom
kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget har diskuterats i
kommunledningsgruppen och med förvaltningarnas ledningsgrupper. Förslaget
har även presenterats för näringslivsrepresentanter i olika sammanhang.
Syftet med näringslivsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med
näringslivsutveckling. Strategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett
växande näringsliv i enlighet med Mål och budget och den ska verka för en
gemensam syn på arbetet med näringslivsfrågor. Sex utvecklingsområden har
identifierats, det fortsatta arbetet ska tydliggöras med handlingsplaner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 35.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer::
Handläggare: Anna Eklund

Planering och samhällsutveckling

2014-03-31
Kommunfullmäktige

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun har tagits fram inom
kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget har diskuterats i
kommunledningsgruppen och med förvaltningarnas ledningsgrupper. Förslaget
har även presenterats för näringslivsrepresentanter i olika sammanhang.
Syftet med näringslivsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med
näringslivsutveckling. Strategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett
växande näringsliv i enlighet med Mål och budget och den ska verka för en
gemensam syn på arbetet med näringslivsfrågor. Sex utvecklingsområden har
identifierats, det fortsatta arbetet ska tydliggöras med handlingsplaner.

Birgitta Elvås
kommunchef
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Anna Eklund
planeringschef
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149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

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

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se
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Version: PA1
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Inledning
Näringslivsstrategin beskriver hur Nynäshamn kommuns näringslivsarbete ska
bidra till att nå kommunens övergripande mål. För att närmare beskriva hur målen
ska uppnås kommer en handlingsplan att tas fram.
Nynäshamns kommun är en del av Stockholmsregionen. Regionens tillväxt är
bland de starkaste i Europa och utvecklingen sker genom tillväxt i företag,
nyetablering av företag och inflyttning av människor.
Antalet företag i Nynäshamn har under den senaste tioårsperioden ökat med 30
procent till att 2013 vara cirka 2 900. De tre branscherna i kommunen som har
flest företag är: byggverksamhet, tjänstesektor och handelssektor.
Framtiden medför förändringar. Stockholms hamnar planerar att bygga en stor
godshamn, Stockholm Norviks Hamn. I anslutning till hamnen finns planlagd
mark för företag och logistikverksamhet.

Vision för Nynäshamn kommuns näringslivsarbete
År 2020 är Nynäshamns kommun en attraktiv plats för etablering av företag i en
av de starkaste tillväxtregionerna i Europa. Här kan näringslivet växa och
utvecklas. Kommunorganisationen samverkar för att ge företagen goda
förutsättningar. Arbetet sker i dialog och samarbete där medborgare och
näringsliv erbjuds frihet att utvecklas.

Syfte
Syftet med näringslivsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med
näringslivsutveckling. Den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett
växande näringsliv och nyetableringar samt inflyttning.
Inom kommunens organisation ska den verka för en gemensam syn på arbetet
med näringslivsfrågor.

Kommunens prioriterade mål
”Mål och budget” är styrdokumentet för övergripande prioriteringar och
inriktning av verksamheterna. Arbetet med näringsutvecklingen berör framför allt
6 av de 16 övergripande målen.
Mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns
kommun.
Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet.
Mål 5: Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn kommun
upplevs som bra och tillgängliga.
Mål 10: Kommunmedborgarna upplever att kommunen ger bra service och gott
bemötande.
Mål 11: Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt.
Mål 13: Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamheter förbättras.
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Kommunens roll för att främja näringslivsutveckling
Nynäshamns kommun har en roll som myndighet vilket påverkar medborgarnas
och företagens vardag på olika sätt. Nyckelfaktorer i myndighetsrollen är tydliga
besked, effektivitet i handläggningen av ärenden och att det är lätt att få kontakt
med kommunen.
Nynäshamns kommun har också en utvecklingsroll som innebär att initiera, stödja
och samordna insatser för näringslivsutveckling och attraktionskraft.
Nynäshamns kommun ska inom sina ansvarsområden medverka till samarbete och
samverkan med andra aktörer för att ge näringslivet goda förutsättningar för sin
verksamhet med målsättning att bidra till hållbar utveckling i Nynäshamns
kommun.
Besöksnäringsstrategin och näringslivsstrategin ska samverka.
Förutsättningar för framgång i arbetet
Följande förutsättningar ska finnas för att mål och vision ska kunna uppnås:


Samverkan med lokala näringslivet



Samverkan med lokala näringslivsorganisationer



Samverkan med regionala och nationella organisationer



Erfarenhetsutbyte och samarbete regionalt med andra kommuner



Effektivitet i kommunens utvecklings- och myndighetsroll.

Nynäshamns kommuns strategiska utvecklingsområden
Arbetet inom respektive utvecklingsområde beskrivs i handlingsplan.
Främja tillväxt i små och medelstora företag (Mål 1 och 2)1
Utvecklingsområdet syftar till hållbar utveckling, differentierat näringsliv, varierat
utbud av arbetstillfällen och ett ökat antal sysselsatta. God kommunal service och
infrastruktur, bostäder, ökat samarbete mellan företag, tillgängliga lokaler och rätt
arbetskraft är delar som bidrar.
Mål: Fler företag som växer och anställer
Tillgång till verksamhetsmark (Mål 1 och 2)
Utvecklingsområdet syftar till att skapa en proaktiv organisation för att säkerställa
tillgång på verksamhetsmark. Med ett brett urval finns möjligheter att svara
snabbt mot marknadens efterfrågan.
Mål: Tillgång till planlagd verksamhetsmark.
1

Målnumreringen i parentesen anger kopplingen till övergripande mål i Mål och
budget.
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Stimulera nyetableringar och nyföretagande (Mål 1 och 2)
Utvecklingsområdet syftar till att främja företagsamheten med hjälp av ett aktivt
etableringsarbete genom proaktiva insatser. Nynäshamns kommun har
Företagslots, samarbete med Nyföretagarcentrum Nynäshamn/Haninge och bidrar
till en ökad entreprenörsanda bland annat genom insatser i skolan.
Mål: Nya företagsetableringar, ökad företagssamhet och fler nya företag.
Samverkan och bra näringslivsklimat (Mål 1 och 2)
Utvecklingsområdet syftar till en ökad dialog mellan kommunen och näringslivet
samt en förbättrad kännedom om kommunens verksamheter. Kommunen ska vara
lättillgänglig, engagerad, flexibel, serviceinriktad och erbjuda olika
samverkansformer. Detta gäller såväl gentemot näringslivet och internt mellan
kommunens egna förvaltningar.
Mål: Kommunens myndighetsutövning upplevs som rättsäker, tillgänglig och
kompetent. Det finns en ömsesidig förståelse för varandras verksamheter.
Förbättrad infrastruktur och bredbandsutbyggnad. (Mål 5)
Utvecklingsområdet syftar till att stödja utvecklingen av kommunikationer och
tillgängligheten till Nynäshamn.
Mål: Förbättrade kommunikationer via järnväg, väg och båt samt ökad
bredbandskapacitet i hela kommunen.
Höjd utbildningsnivå och möjlighet till rekrytering (Mål 13)
Utvecklingsområdet syftar till att öka tillgången på rätt utbildad arbetskraft och
skapa ökade möjligheter till sysselsättning. Det handlar också om att utveckla
samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer. Kommunens skolelever ska
a kunskap om framtida yrkesval och arbetsmarknad.
Mål: Bra samarbete mellan skola och näringsliv. Ökade möjligheter till
sysselsättning, från sommarjobb till fasta anställningar inom ett varierat näringsliv
i Nynäshamns kommun.
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Styrning
Det är kommunstyrelsen som leder och följer upp Nynäshamns kommuns
näringslivsarbete med stöd av samtliga förvaltningar. Det är därför viktigt att
arbetet har legitimitet och är väl förankrat i organisationen. Det är också viktigt att
det finns en legitimitet och förankring hos näringslivet.
Utvärdering och lärande
En viktig del i styrningen är att det finns en tydlig plan kring utvärdering av de
olika insatsområdena utifrån strategins syfte och ledord.
Utvärdering kommer ske bland annat genom servicemätningar. Där ges även
möjlighet till jämförelse och lärande tillsammans med andra kommuner. I övrigt
följs arbetet upp genom statistik som även kan kompletteras med egna enkäter och
intervjuer.
Genom analyser kring måluppfyllelse och en återkoppling till berörda aktörer till
exempel genom seminarier och workshop finns möjligheter att förstå resultat och
att utveckla arbetssätt för att uppnå resultat. Därmed skapas förutsättningarna för
kommunens långsiktiga näringslivsarbete.

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum
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KS § 72

90/2014-001

Projekt för att inrätta ett kontaktcenter
Ärendebeskrivning
Genom att vända sig till ett kontaktcenter ska kommuninvånarna/brukarna kunna
få svar om kommunens samtliga verksamheter oavsett kanal. Det kan vara telefon,
brev, besökare, e-post och andra digitala kanaler. Kontaktcentrets arbetssätt och
uppdrag regleras genom överenskommelser med förvaltningarna.
I kommunens mål och budget finns kvalitetsmålen formulerade:
”Kommunens verksamhet genomsyras av ett förebyggande
arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete och ständig utveckling.
Effektivitet innebär att kommunen och dess anställda ger bästa
möjliga service, och rätt service, till lägsta möjliga kostnad.
Kommunens olika nämnder och förvaltningar samverkar för
goda resultat”.
Etablerande av ett kontaktcenter är ett effektfullt sätt för kommunen att möta
dessa utmaningar och uppnå kvalitetsmålen då denna form av verksamhet ökar
tillgängligheten och servicegraden för kommuninvånarna/brukarna.
Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare på olika sätt effektiviserat och
samordnat receptionen i kommunhuset i samarbete med förvaltningarnas olika
verksamhetsområden. Inrättande av ett kontaktcenter, som är kopplat till telefonioch receptionsverksamheten, är ännu ett steg i denna riktning för att öka
samverkan med förvaltningarna. Verksamheten kommer att bygga på en
samverkan där förvaltningarna är uppdragsgivare åt kontaktcentret.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 27 mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta ett projekt för att inrätta
ett kontaktcenter utifrån bilagan ”Uppdragsdirektiv – Kontaktcenter” med syfte:
•
•
•
•

Att öka tillgängligheten för kommuninvånarna.
Underlätta för kommuninvånarna genom att de får svar vid första
kontakten och att olika förvaltningsärenden kan hanteras vid samma
samtal.
Samordna kanalerna för telefoni, e-post och webb för att få en gemensam
och central kontaktpunkt mot kommuninvånarna.
Avlasta tjänstemän och handläggare så de får tid över till kvalificerad
handläggning.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 31.

Kommunstyrelsen
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

11(19)

Sammanträdesdatum

2014-04-23
KS § 72
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta ett projekt för att inrätta
ett kontaktcenter utifrån bilagan ”Uppdragsdirektiv – Kontaktcenter” med syfte:
•
•
•
•

Att öka tillgängligheten för kommuninvånarna.
Underlätta för kommuninvånarna genom att de får svar vid första
kontakten och att olika förvaltningsärenden kan hanteras vid samma
samtal.
Samordna kanalerna för telefoni, e-post och webb för att få en gemensam
och central kontaktpunkt mot kommuninvånarna.
Avlasta tjänstemän och handläggare så de får tid över till kvalificerad
handläggning.

Kommunstyrelseförvaltningen
1 (2)

IT-avdelningen

Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Per Österberg

2014-03-27
Kommunstyrelsen

Projekt för att inrätta ett Kontaktcenter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta ett projekt för att inrätta
ett kontaktcenter utifrån bilagan ”Uppdragsdirektiv – Kontaktcenter” med syfte:
•
•
•
•

Att öka tillgängligheten för kommuninvånarna.
Underlätta för kommuninvånarna genom att de får svar vid första
kontakten och att olika förvaltningsärenden kan hanteras vid samma
samtal.
Samordna kanalerna för telefoni, e-post och webb för att få en gemensam
och central kontaktpunkt mot kommuninvånarna.
Avlasta tjänstemän och handläggare så de får tid över till kvalificerad
handläggning.

Ärendebeskrivning
Genom att vända sig till ett kontaktcenter ska kommuninvånarna/brukarna kunna
få svar om kommunens samtliga verksamheter oavsett kanal. Det kan vara telefon,
brev, besökare, e-post och andra digitala kanaler. Kontaktcentrets arbetssätt och
uppdrag regleras genom överenskommelser med förvaltningarna.
I kommunens mål och budget finns kvalitetsmålen formulerade:
”Kommunens verksamhet genomsyras av ett förebyggande
arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete och ständig utveckling.
Effektivitet innebär att kommunen och dess anställda ger bästa
möjliga service, och rätt service, till lägsta möjliga kostnad.
Kommunens olika nämnder och förvaltningar samverkar för
goda resultat”.
Etablerande av ett kontaktcenter är ett effektfullt sätt för kommunen att möta
dessa utmaningar och uppnå kvalitetsmålen då denna form av verksamhet ökar
tillgängligheten och servicegraden för kommuninvånarna/brukarna.
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Leveransadress
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63 45-3
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Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare på olika sätt effektiviserat och
samordnat receptionen i kommunhuset i samarbete med förvaltningarnas olika
verksamhetsområden. Inrättande av ett kontaktcenter, som är kopplat till telefonioch receptionsverksamheten, är ännu ett steg i denna riktning för att öka
samverkan med förvaltningarna. Verksamheten kommer att bygga på en
samverkan där förvaltningarna är uppdragsgivare åt kontaktcentret.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilaga:
Uppdragsdirektiv – Kontaktcenter
Beslutet expedieras:
Kommunchef
IT-chef

Rolf Lindkvist
it-chef
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 73

KS § 73

56/2014-149

Projekt samverkan skola och näringliv
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsnämnden beslutade den 2014-02-20, § 17, att gemensamt
med kommunstyrelsen genomföra ett treårigt pilotprojekt för samverkan mellan
skolan och näringslivet i Nynäshamn. I beslutet ingick även att föreslå
kommunstyrelsen att delta i projektet.
Projektets syfte är att öka samarbetet mellan skola och näringsliv/arbetsliv i
Nynäshamns kommun. Det handlar om att skapa en långsiktig plan som sträcker
sig från lågstadiet upp i gymnasiet och även en satsning på uppdragsutbildningar
och yrkeshögskoleutbildning i Nynäshamns kommun. Huvudmålgruppen är
Nynäshamns grundskolor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna projektet
2. Finansiera projektets kostnader för 2014 ur kommunstyrelsens ofördelade
medel genom att föra över 175 000 kr till kommunstyrelseförvaltningen
och 175 000 kr till barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 33.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna projektet
2. Finansiera projektets kostnader för 2014 ur kommunstyrelsens ofördelade
medel genom att föra över 175 000 kr till kommunstyrelseförvaltningen
och 175 000 kr till barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Birgitta Elvås

2014-03-31
Kommunstyrelsen

Projekt samverkan skola och näringliv
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna projektet
2. Finansiera projektets kostnader för 2014 ur kommunstyrelsens ofördelade
medel genom att föra över 175 000 kr till kommunstyrelseförvaltningen
och 175 000 kr till barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden beslutade den 2014-02-20, § 17, att gemensamt
med kommunstyrelsen genomföra ett treårigt pilotprojekt för samverkan mellan
skolan och näringslivet i Nynäshamn. I beslutet ingick även att föreslå
kommunstyrelsen att delta i projektet.
Ärendebeskrivning
Projektets syfte är att öka samarbetet mellan skola och näringsliv/arbetsliv i
Nynäshamns kommun. Det handlar om att skapa en långsiktig plan som sträcker
sig från lågstadiet upp i gymnasiet och även en satsning på uppdragsutbildningar
och yrkeshögskoleutbildning i Nynäshamns kommun. Huvudmålgruppen är
Nynäshamns grundskolor.
Idén är att förverkliga läroplansmålen med en ökad arbetslivsorientering. Tanken
är att ta ett nytt grepp för att öppna upp skolorna i Nynäshamn för omvärlden. Det
handlar också om att skapa en långsiktig plan där en systematik och kontinuitet
sker i samarbetet mellan det omgivande samhället och skolklasser med lärare och
elever där olika former av praktik eller samarbeten med företag och arbetsgivare
skapas i Nynäshamns kommun.
Mötena mellan skola och näringsliv/arbetsliv skapar en förståelse och intresse för
olika yrken och ger kunskap om varför det är viktigt att utbilda sig. Genom att
skapa samarbeten på olika sätt i olika utbildningsnivåer mellan utbildning/skola
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och näringsliv/arbetsliv, där arbetsgivare inom olika yrken får berätta och visa för
barn och ungdomar, så skapas kontakter. Lärarna på skolorna har inte tillräckliga
nätverk eller tid för att skapa samarbeten med det omgivande samhället i
undervisningen. Detta skapar en slutnare värld, där eleverna endast har kunskap
om ett fåtal av de yrken som finns att utbilda sig till.
Projektet ska visa på nya vägar att arbeta för alla skolor i Nynäshamn genom att
samla ihop de goda exempel som redan finns med goda exempel från andra
kommuner samt näringsliv och skapa ”en röd tråd” att följa genom grundskolan
upp genom gymnasiet.
Med hjälp av en ny sammanhållen och gemensam satsning mellan barn- och
utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Företagarna skapas
en brygga mellan skola och näringsliv/arbetsliv.
Syftet är att kommunstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
gemensamt ska skapa förutsättningar för ett nytt strategiskt och sammanhållet
arbetssätt i kommunen. De två förvaltningarna samarbetar med organisationen
Företagarna i Nynäshamn i syfte att stimulera nätverksskapande och intresse för
ökad kontakt från näringslivet/arbetslivet med skolan och från skolan med
näringslivet/arbetslivet. Projektet drivs av barn- och utbildningsförvaltningen
Projektet innebär att en person anställs på heltid som projektledare under tre år.
Projektledaren ska ha kunskap från såväl utbildningssektorn som
näringslivs/arbetslivssektorn. Uppdraget är att bygga upp ett samarbete mellan
skolsektorn från lågstadie- upp till gymnasieområdet och näringslivet/arbetslivet,
med huvudfokus på grundskolan. Det handlar om att ta del av kommunens samt
andra kommuners framgångsrika arbetssätt och omvandla det till ett fungerande
koncept för Nynäshamns kommun. Det handlar också om att konkret skapa
aktiviteter och pröva nya samarbeten mellan skolans värld och
arbetslivets/näringslivets värld. Under de första två åren testas olika former av
samarbeten och under det tredje år utvecklas ett långsiktigt koncept för
kommunen, som syftar till att resultera i en ny samarbetsstrategi mellan skola och
näringsliv/arbetsliv i Nynäshamns kommun. Strategin ska presenteras för
kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun med syfte att få ett beslut om
fortsättning av projektet i befintlig verksamhet i Nynäshamns kommun hos barnoch utbildningsförvaltningen efter projektets slut.
Kommunstyrelseförvaltningen synpunkter
Behovet av kunskaps- och informationsutbyte är stort och viktigt att överbrygga
mellan skolan och företagen. Därför krävs en särskild insats som det föreslagna
projektet. Kommunstyrelseförvaltningen ser att det kan bidra till att öka tillgången
till kompetent arbetskraft långsiktigt i Nynäshamn, vilket är en förutsättning för
att företagen ska kunna växa och utvecklas i Nynäshamns kommun. Dessutom
bidrar det till att synliggöra olika yrken i Nynäshamn för ungdomar och därmed
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bidra till ökad motivation och intresse för studier. Det är även viktigt att företagen
i Nynäshamn får insikt i skolans utveckling.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är ett viktigt projekt för både
kommunens skolverksamhet och näringsliv och föreslår därför kommunstyrelsen
att godkänna starten av projektet.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Bilagor:
Barn- och utbildningsnämndens protokoll
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse

Expediering av beslut:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunchef
Planeringschef
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 74

KS § 74

42/2014-530

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2014/2015
Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har översänt förslag till möjliga
trafikförändringar från och med december 2014.
I remissförslaget över tänkbara trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 är det
för Nynäshamns kommun endast två nya avgångar, en med linje 848
(Västerhaninge station – Nynäshamns station) och en med linje 852 (Nynäshamns
station – Torö) som är skillnaden mot dagens trafik.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 34.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: 42/2014
Handläggare: Anna Eklund

Planering och samhällsutveckling

2014-03-26
Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2014/2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har översänt förslag till möjliga
trafikförändringar från och med december 2014.
I remissförslaget över tänkbara trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 är det
för Nynäshamns kommun endast två nya avgångar, en med linje 848
(Västerhaninge station – Nynäshamns station) och en med linje 852 (Nynäshamns
station – Torö) som är skillnaden mot dagens trafik.
Synpunkter på remissen
Att möjliggöra attraktivare kollektivtrafik är mycket viktigt och en regional
angelägenhet. Möjligheter till förbättrad kollektivtrafik är för Nynäshamns
kommun en viktig fråga för att kommunens ska kunna utvecklas hållbart och bidra
med både arbetsplatser, bostäder och rekreationsområden i en växande region.
Kommunen ser positivt på de förändringar som föreslås för linje 848 och 852.
Övriga synpunkter
Flera busslinjer är i behov av utökat antal avgångar, en prioriterad linje vore 861
(Nynäshamn – Gullmarsplan) med ett antal omvända avgångar. Den långa
restiden med pendeltåg gör troligtvis att många väljer bilen för arbetsresor till
Nynäshamn. En omvänd linje 861 kan locka över en del bilister till
kollektivtrafiken och linjen skulle göra arbetsmarknaden i Nynäshamn mer
attraktiv.
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En annan önskvärd satsning vore bättre möjligheter att åka kollektivt till många av
fritidsaktiviteterna som finns i kommunen. Idag är det svårt för barn som bor i
södra Nynäshamn att åka kollektivt till Nynäshamns ridskola och Kvarnängens IP
på helgerna. Det går kanske att förändra någon linje på helgerna så att möjligheten
finns att ta bussen till aktiviteter. Kommunen har tidigare diskuterat linje 854 med
Trafikförvaltningen och återupptar gärna den diskussionen för att se om det finns
lösningar som är bättre än dagens stadsbusslinje i Nynäshamn
Snabbare pendeltågtrafik både till och från Nynäshamn är vitalt för kommunens
utvecklingsmöjligheter. De så kallade snabbtågen från Nynäshamn på vardagar är
inte så mycket snabbare än de vanliga avgångarna och är dessutom mycket
störningskänsliga. Avgångstiden för snabbtågen har justerats vilket har minskat
störningskänsligheten för just den avgången, men åtgärden har förlängt restiden
för en pendeltågsavgång mot Nynäshamn med åtta minuter.
Tätare trafik till och från bland annat Västerhaninge och Södertälje diskuteras och
skulle försämra möjligheterna till snabbare pendeltågstrafik till och från
Nynäshamn. Kommunens förhoppning är att snabbavgångar mellan
Västerhaninge och Nynäshamn med tätare trafik norr om Västerhaninge i
framtiden kan kombineras.
För Källberga (linje 849 eller 858) är det inte troligt att förändrad eller ny trafik är
nödvändigt till år 2014 eller år 2015. Kommunen och SL/Trafikförvaltningen bör
dock fortsätta ha en dialog om Källberga.
Hamnvik (linje 854) kan tills vidare strykas från listan med eventuella
trafikförändringar. Detaljplanearbetet för stadsdelen intill Hamnviken ät avslutat
och området kommer inte att bli utbyggt så som det ser ut nu.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 75

KS § 75

156/2013-060

Svar på motion om presenter och julklappar som hjälper
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Turid Rosenlund (-) daterad den 15
augusti 2013, föreslås att Nynäshamns kommun ska köpa in och ge
Novellsamlingen ” Noveller för Världens Barn” som representationspresent eller
julhälsning till personer som Nynäshamns kommun uppvaktar och
uppmärksammar.
Motionären framhåller att det bli mer och mer vanligt att företag och
privatpersoner istället för ” vanliga presenter” och julklappar, ger gåvor till
välgörande ändamål som tex, fadderskap hjälp till mat sjukvård, läkemedel eller
utsändande av sjukvårdspersonal.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 36.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
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Sid
Ärendenummer:158/2012-060
Handläggare: Lina Pennlert

Kansliavdelningen
2014-03-24

Kommunstyrelsen

Svar på motion om presenter och julklappar som hjälper
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Turid Rosenlund (-) daterad den 15
augusti 2013, föreslås att Nynäshamns kommun ska köpa in och ge
Novellsamlingen ” Noveller för Världens Barn” som representationspresent eller
julhälsning till personer som Nynäshamns kommun uppvaktar och
uppmärksammar.

Motionären framhåller att det bli mer och mer vanligt att företag och
privatpersoner istället för ” vanliga presenter” och julklappar, ger gåvor till
välgörande ändamål som tex, fadderskap hjälp till mat sjukvård, läkemedel eller
utsändande av sjukvårdspersonal.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens syfte och intention med
att uppmärksamma gåvor med välgörande ändamål som ett alternativ till andra
julklappar och representationspresenter.
Nynäshamns kommun ger dock inga julhälsningar/julklappar till kommunens ca
1650 anställda och har således inte heller någon avsatt budget för julhälsningar.
Istället för julklappar arrangerar kommunen varje år en ofta uppskattad julfest
som julavslutning för personalen.
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Om kommunen någon gång ger en representationspresent till en extern part så vill
förvaltningarna välja något som marknadsför Nynäshamns kommun samt anpassa
presenten till mottagaren.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Birgitta Elvås
kommunchef

Lina Pennlert
utredare

Beslutsunderlag:
1. Motion om presenter och julklappar som hjälper
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 76

KS § 76

84/2014-009

Rapport balanslista
Ärendebeskrivning
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.
Arbetsutskottet har den 9 april 2014, § 37, beslutat att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 77

KS § 77

11/2014-002

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-27 §§ 15-27.
Planeringschefen har beslutat om tidsbegränsat bygglov för uppställning av
förskolepaviljonger, Spjutet 4, ks handlingsnr 528/2014.
Planeringschefen har beslutat om strandskyddsdispens samt marklov, Nynäshamn
2:81, Oscarsbron, ks handlingsnr 674/2014.
Kommunchefen har förordnat Dan Ohlén som tillförordnad ekonomichef
14-03-27—14-04-03, ks handlingsnr 571/2014.
Säkerhetsansvarig har lämnat yttrande om ansökan till hemvärnet, ks handlingsnr
627/2014.
PA-controller har beslutat om tillfällig ledighet med lön enlig § 7 LFF, besluten
omfattar tiden 2014-03-01—03-31. Ks handlingsnr 641/2014.
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Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 78

KS § 78

Skrivelser och beslut
2014.171
SKL - Sveriges kommuner och landsting inbjuder till Demokratidagen 2014, den
3 april i Folkets Hus i Stockholm
2014.626
Inspektionsrapport - Rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd
den 21 november 2013
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§ 79

KS § 79

Cirkulär
14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd
14:15 Vårpropositionen för år 2014.

18(19)

Kommunstyrelsen
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

19(19)

Sammanträdesdatum

2014-04-23

§ 80

KS § 80

Kurser och konferenser
Kurs 3
Inkom
2014-04-08
Anordnare KommunAkuten
Ämne
Ska kommunerna fortsätta att äga och driva idrottsanläggningar
Tid och plats 5 juni, Stockholm
Anmälan
senast den 5 maj 2014, marina.hjert@kommunakuten.se
Kurs 4
Inkom
2014-04-08
Anordnare Sveriges kommuner och landsting
Ämne
Lansering av den webbaserade utbildningen: Lär dig att upptäcka,
förebygga och hantera fall av korruption
Tid och plats 8 maj, Stockholm
Anmälan
senast den 20 april 2014, via länk
Kurs 5
Inkom
2014-04-11
Anordnare MR-piloterna
Ämne
Kurs i människorättsbaserat arbetssätt
Tid och plats 15 maj, Göteborg
Anmälan
Via länk www.sensus.se/kurser/manskliga-rattigheter-i-praktiken320086/

