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§ 129/15

Dnr KS/2015/0207/003-2

Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. anta förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter
2. föreskrifterna träder ikraft den 30 december 2015
3. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning
4. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att förse hundbad, badplatser, parker,
motionsspår och friluftsområden med skyltar eller dylikt om vilka ordningsregler som
gäller på respektive plats.
Sammanfattning
De kommunala ordningsföreskrifterna är kommunens möjlighet att, utöver ordningslagen,
meddela de föreskrifter för kommunen eller del av kommunen, som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag från sitt arbetsutskott genomfört en
översyn av gällande ordningsföreskrifter. Översynen föreslår bland annat följande åtgärder:
• Starkare betoning på trafiksäkerhet.
• Två hundbad där hundar kan bada okopplade inrättas i kommunen.
• Alkoholförbud på kommunens anlagda badplatser införs.
• Ett totalt fyrverkeriförbud i Nynäshamns centrum (även på nyårsafton) införs.
• Tillståndsplikten för ambulerande försäljning på vissa platser avskaffas.
• Vistelseförbudet för hundar i kommunens parker avskaffas.
Ärendebeskrivning
De kommunala ordningsföreskrifterna är kommunens möjlighet att, utöver ordningslagen,
meddela de föreskrifter för kommunen eller del av kommunen, som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunen ges därmed en möjlighet att anpassa
föreskrifterna efter de egna lokala behoven.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har uppdragit åt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en översyn av gällande ordningsföreskrifter. Ett
förslag till nya föreskrifter har upprättats och varit ute på remiss till berörda myndigheter,
politiska partier och Nynäshamns stadskärneförening med flera. Utredningen har även inhämtat
synpunkter från bland annat Nickstabadets camping, Lövhagens vandrarhem och den ideella
föreningen Lions. Därutöver har allmänheten via kommunens webbplats haft möjlighet att ta del
av och lämna synpunkter på förslaget.
Översynen föreslår bland annat följande åtgärder:
• Starkare betoning på trafiksäkerhet.
• Två hundbad där hundar kan bada okopplade inrättas i kommunen.
• Alkoholförbud på kommunens anlagda badplatser införs.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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• Ett totalt fyrverkeriförbud i Nynäshamns centrum (även på nyårsafton) införs.
• Tillståndsplikten för ambulerande försäljning på vissa platser avskaffas.
• Vistelseförbudet för hundar i kommunens parker avskaffas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att det är lämpligt att respektive plats, så
som hundbad, badplatser, parker, motionsspår och friluftsområden, förses med någon form av
skyltning eller dylikt där ordningsregler för platsen framgår.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på förslaget till lokala ordningsföreskrifter
för Nynäshamns kommun. Förvaltningen delar även uppfattningen om att en skyltning om
gällande ordningsregler enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag är lämplig.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2015/0207/003-2

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. anta förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter
2. föreskrifterna träder ikraft den 30 december 2015
3. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning
4. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att förse hundbad, badplatser, parker,
motionsspår och friluftsområden med skyltar eller dylikt om vilka ordningsregler som
gäller på respektive plats.
Sammanfattning
De kommunala ordningsföreskrifterna är kommunens möjlighet att, utöver ordningslagen,
meddela de föreskrifter för kommunen eller del av kommunen, som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag från sitt arbetsutskott genomfört en
översyn av gällande ordningsföreskrifter. Översynen föreslår bland annat följande åtgärder:
Starkare betoning på trafiksäkerhet.
Två hundbad där hundar kan bada okopplade inrättas i kommunen.
Alkoholförbud på kommunens anlagda badplatser införs.
Ett totalt fyrverkeriförbud i Nynäshamns centrum (även på nyårsafton) införs.
Tillståndsplikten för ambulerande försäljning på vissa platser avskaffas.
Vistelseförbudet för hundar i kommunens parker avskaffas.
Ärendebeskrivning
De kommunala ordningsföreskrifterna är kommunens möjlighet att, utöver ordningslagen,
meddela de föreskrifter för kommunen eller del av kommunen, som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunen ges därmed en möjlighet att anpassa
föreskrifterna efter de egna lokala behoven.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har uppdragit åt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en översyn av gällande ordningsföreskrifter. Ett
förslag till nya föreskrifter har upprättats och varit ute på remiss till berörda myndigheter,
politiska partier och Nynäshamns stadskärneförening med flera. Utredningen har även inhämtat
synpunkter från bland annat Nickstabadets camping, Lövhagens vandrarhem och den ideella
föreningen Lions. Därutöver har allmänheten via kommunens webbplats haft möjlighet att ta del
av och lämna synpunkter på förslaget.
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Översynen föreslår bland annat följande åtgärder:
Starkare betoning på trafiksäkerhet.
Två hundbad där hundar kan bada okopplade inrättas i kommunen.
Alkoholförbud på kommunens anlagda badplatser införs.
Ett totalt fyrverkeriförbud i Nynäshamns centrum (även på nyårsafton) införs.
Tillståndsplikten för ambulerande försäljning på vissa platser avskaffas.
Vistelseförbudet för hundar i kommunens parker avskaffas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att det är lämpligt att respektive plats, så
som hundbad, badplatser, parker, motionsspår och friluftsområden, förses med någon form av
skyltning eller dylikt där ordningsregler för platsen framgår.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på förslaget till lokala ordningsföreskrifter
för Nynäshamns kommun. Förvaltningen delar även uppfattningen om att en skyltning om
gällande ordningsregler enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag är lämplig.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Beslutsunderlag
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun med tillhörande kartbilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 24 september 2015, § 160
Tjänsteskrivelse miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 26 augusti 2015
Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter, utredningsrapport
Skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 130/15

Dnr KS/2015/0093/738-24

Revidering av det kommunala pensionärsrådets instruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för
det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun.
Sammanfattning
Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikapp- och
pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför mandatperioden
2015-2018. Av denna anledning har kommunchefen initierat ett uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion såsom bland
annat att:
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till rådet.
Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och rådets vice
ordförande.
4. Fördelningsprincipen för organisationernas representation i rådet har förtydligats.
5. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden begränsas.
1.
2.
3.

Genom revideringen önskar man åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring av
pensionärsrådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på pensionärsrådets sammanträden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Vår beteckning
KS/2015/0093/738-24

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare: Yvonne Persson

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Revidering av det kommunala pensionärsrådets instruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för
det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun.
Sammanfattning
Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikapp- och
pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför mandatperioden
2015-2018. Av denna anledning har kommunchefen initierat ett uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion såsom bland
annat att:
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till rådet.
Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och rådets vice
ordförande.
4. Fördelningsprincipen för organisationernas representation i rådet har förtydligats.
5. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden begränsas.

1.
2.
3.

Genom revideringen önskar man åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring av
pensionärsrådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på pensionärsrådets sammanträden.
Bakgrund
Det kommunala pensionärsrådet är en arena där representanter för pensionärsorganisationerna
möter samhällsföreträdare och beslutsfattare. För att det kommunala pensionärsrådet ska kunna
utgöra en demokratisk arena förutsätts att representanter för olika brukargrupper får tillträde och
redskap för inflytande över de frågor som behandlas av rådet. I annat fall finns det risk att
pensionärsrådet upprätthålls som en symbolisk arena för inflytande.
Nynäshamns kommun inrättade det kommunala pensionärsrådet runt år 1990. Trots att rådet
verkat som samverkansorgan i kommunen i många år har det varit svårt att få rådens
ärendeberedning att fungera på ett tillfredsställande sätt. De kommunala angelägenheter som rör
kommunens äldre invånare har inte alltid kommunicerats till råden innan beslut fattats av nämnd.
Det har medfört att rådet vid ett flertal tillfällen fått information om kommunens projekt och
planer efter verkställandet av dessa. Rådets synpunkter har därför inte kunnat beaktas i
nämndens beslut.
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Det kommunala pensionärsrådet är idag organisatoriskt underställt kommunstyrelsen men kansli
– och sekreterarresurserna ligger inom ramen för socialnämndens uppdrag vilket har ansetts vara
en opraktisk ansvarsfördelning.
Bland annat med anledning av ovanstående har det uppmärksammats både av kommunen och av
rådet att det fanns behov av att se över instruktionerna. Kommunchefen initierade ett uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen med syfte att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring
av pensionärsrådet. Även vissa formella frågor i instruktionerna har bearbetats.
Ett förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet lades fram till kommunstyrelsen den 23
september 2015 § 180. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för ett förtydligande
av organisationernas representation i rådet och ett klargörande kring fördelningsprincipen.
Reglementet har därför justeras i enlighet med kommunstyrelsens önskemål.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2015 § 124 att kommunstyrelsen ska beakta en
rimlig balans mellan majoritet och opposition vid utnämnandet av ledamöter i det kommunala
rådet för funktionshinderfrågor. Av denna anledning föreslår utredningen att även
pensionärsrådets reglemente justeras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Utredningen har resulterat i en slutrapport med förslag på revidering av pensionärsrådets
instruktioner.
Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion såsom bland
annat att:
Rådets uppdrag förtydligas.
Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till rådet.
Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och rådets vice
ordförande.
4. Fördelningsprincipen för organisationernas representation i rådet har förtydligats.
5. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden begränsas.

1.
2.
3.

Syftet med revideringen är att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring av
pensionärsrådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på pensionärsrådets sammanträden.
Förvaltningens bedömning
En fråga som uppmärksammats av funktionshinder- och pensionärsorganisationerna är att
organisationernas representanter ska erhålla arvode från kommunen vid sammanträdet.
Representanterna önskar även reseersättning.
I södertörnskommunerna ser hanteringen av arvoden till organisationsrepresentanterna för
deltagande i råden lite olika ut. Det förekommer kommuner som ger ersättning till
organisationsrepresentanterna med stöd av kommunens arvodesbestämmelser, såsom Tyresö
kommun och Huddinge kommun. Andra kommuner beviljar endast ersättning till kommunens
utsedda ledamöter t.ex. Haninge och Nacka kommun.
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Förvaltningen ser idag inget stöd för att utge arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst
till representanterna i kommunens gällande arvodesbestämmelser. Ett beslut om arvoden till
organisationsrepresentanterna skulle därför kräva en omarbetning av gällande
arvodesbestämmelser. Det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun är dessutom ett
frivilligt samverkansforum. Utredaren föreslår därför inte någon förändring gällande
organisationernas rätt till ersättning för deltagande vid sammanträdena i och med denna
revidering av instruktionerna.
En annan fråga som uppkommit under utredningen är hur pensionärsorganisationerna ska vara
representerade i rådet. De pensionärsorganisationer som normalt brukar finnas representerade i
kommunala pensionärsråd är de organisationer som ingår i regeringens pensionärspolitiska
kommitté (PRO, SPF, SKPF, SPRF och PRG). Det är även dessa organisationer, med undantag
från Riksförbundet Pensionärsgemenskap, PRG, som finns representerade i kommunens råd
idag.1 Varje lokalförening som är kopplad till en riksorganisation förslås ha rätt att utse en
ledamot och en ersättare i rådet. Det innebär att om det finns flera lokalföreningar i kommunen
som är kopplade till samma riksorganisation så har varje sådan lokalförening rätt att utse en
ledamot och en ersättare.
För att möjliggöra närvarorätt även för andra organisationer i Nynäshamn med en verksamhet
som riktar sig mot kommunens äldre invånare föreslås ett nytt stycke där ordförande ges
behörighet att besluta om att tillåta även andra föreningar att vara representerade. Sådan förening
föreslås få utse en ledamot och en ersättare i rådet.
Förvaltningen ser förslaget till nytt reglemente som en möjlighet att kvalitetssäkra rådet och
stärka rådets syfte och funktion i kommunen. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta
förvaltningens förslag till reglemente för det kommunala pensionärsrådet.
Det nya reglementet föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Yvonne Persson
jurist/utredare

Bilagor
Slutrapport – Revidering av det kommunala pensionärsrådets instruktioner, daterad 2015-08-20.
Förslag till reglemente för det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun.
Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kultur – och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Funktionshinder- och pensionärsorganisationerna

1

Se Instruktioner till det kommunala pensionärsrådet antagen av kommunfullmäktige den 9 mars 2011, § 68.
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§ 131/15

Dnr KS/2014/0238/880-10

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015 -2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera biblioteksplanen till kultur- och
fritidsnämnden för följande förtydliganden och tillägg:
1. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer bör tydliggöras ytterligare och utvecklingsområden
för samverkan mellan de olika funktionerna bör definieras.
2. Kompletterande nulägesanalys med en övergripande vision för bibliotekens verksamhet
samt en bredare beskrivning av bibliotekens olika roller och funktioner.
3. Inkludera en kortare vägledning i planen för samarbete mellan skolorna och biblioteken som
ett steg i riktningen att förbättra skolornas kunskapsmål.
4. Med andledning av förskjuten tidplan föreslås att Biblioteksplanen dateras till 2016-2019.

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 20152018.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2015, Kf § 86, att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för att utveckla fokus på service, främja inkluderandet av barn och unga, ta hänsyn
till gällande regionala mål och rätta till språkliga brister.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort vissa omarbetningar i planen i enlighet med
återremissen och kultur-och fritidsnämnden beslutade den 14 september 2015, Kfn §64 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Nynäshamns kommun
2015-2018.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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1 (3)

Sid
Ärendenummer: 238/2014-880
Handläggare:Lina Pennlert

Kansliavdelningen
2015-10-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera biblioteksplanen till
kultur- och fritidsnämnden för följande förtydliganden och tillägg:
1. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer bör tydliggöras ytterligare och
utvecklingsområden för samverkan mellan de olika funktionerna bör
definieras.
2. Kompletterande nulägesanalys med en övergripande vision för
bibliotekens verksamhet samt en bredare beskrivning av bibliotekens olika
roller och funktioner.
3. Inkludera en kortare vägledning i planen för samarbete mellan skolorna
och biblioteken som ett steg i riktningen att förbättra skolornas
kunskapsmål.
4. Med andledning av förskjuten tidplan föreslås att Biblioteksplanen dateras
till 2016-2019.
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 2015-2018.
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Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2015, Kf § 86, att återremittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden för att utveckla fokus på service, främja
inkluderandet av barn och unga, ta hänsyn till gällande regionala mål och rätta till
språkliga brister.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort vissa omarbetningar i planen i
enlighet med återremissen och kultur-och fritidsnämnden beslutade den 14
september 2015, Kfn §64 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Bibliotekslagen beskriver hur biblioteksverksamhet ska utföras.
Biblioteken är centrala aktörer i arbetet för det demokratiska samhällets
utveckling och kunskapsförmedling (2§, bibliotekslagen).
I Nynäshamns kommun är det huvudbiblioteket i tätorten Nynäshamn och de
kommunala skol- och folkbiblioteken som berörs av lagstiftningen.
Läroplanerna (Lgr 11, Gy 2011 och Lpfö 98, rev. 2010) förtydligar ansvaret för
elevers tillgång till bibliotek. Unesco har antagit ett internationellt manifest för
folk – och skolbibliotek. Det här är viktiga styrdokument som ligger till grund för
framtagandet av en lokal biblioteksplan i Nynäshamns kommun med tydliga,
mätbara och realistiska mål. Biblioteksplanen ska ses som ett redskap för att
tydliggöra verksamhetens mål, tillmötesgå kommuninvånarnas behov, skapa
beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.
Kommunstyrelseförvaltningen är av den uppfattningen att de omarbetade
förändringarna i Biblioteksplanen inte är tillräckliga för att möta upp kraven i
återremissen och syftet med planen som styrdokument. Därför föreslår
kommunstyrelseförvaltningen tre punkter att förtydliga och komplettera inom
ramen för nuvarande förslag:
1. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer bör tydliggöras ytterligare och
utvecklingsområden för samverkan mellan de olika funktionerna bör
definieras.
2. Kompletterande nulägesanalys med en övergripande vision för
bibliotekens verksamhet samt en bredare beskrivning av bibliotekens olika
roller och funktioner.
3. Inkludera en kortare vägledning i planen för samarbete mellan skolorna
och biblioteken som ett steg i riktningen att förbättra skolornas
kunskapsmål.
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Med dessa punkter föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen
beslutar om att återremittera Biblioteksplanen till kultur- och fritidsnämnden för
fortsatt handläggning.

Birgitta Elvås
kommunchef

Lina Pennlert
utredare

Beslutsunderlag:
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-10
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-08-31
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2015-09-14
Biblioteksplan 2015-2018
Expedieras:
Akten

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 7

Sammanträdesdatum
2015-11-04

§ 132/15

Dnr KS/2013/0031/049-8

Förlängning av avtal om samlingslokaler
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtal om bidrag till samlingslokaler med ett (1) år med:
1. Föreningen Folkets Hus Nynäshamn och Ösmo
2. Föreningen Sorunda Bygdegård
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2014 att säga upp avtalen med föreningen Folkets
Hus Nynäshamn och Ösmo och föreningen Sorunda Bygdegård avseende bidrag för
samlingslokaler.
Anledningen till att avtalen sades upp var att kommunstyrelseförvaltningen under 2015
genomför en översyn gällande kommunens hantering av föreningsbidrag. Syftet med utredningen
är bland annat att få en enhetlighet kring kommunens regler och riktlinjer rörande hanteringen av
bidrag till föreningar.
Översynen av kommunens föreningsbidrag har påbörjats men kommer inte vara beslutad under
år 2015. Målsättningen är att ett förslag till nya riktlinjer kommer att läggas fram till
kommunfullmäktige under våren 2016. För att föreningarna Folkets Hus i Nynäshamn och Ösmo
och Sorunda Bygdegård ska kunna bedriva sin verksamhet även under år 2016 föreslås
kommunstyrelsen besluta att förlänga gällande avtal med de båda föreningarna med 1 år utan
övriga villkorsändringar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-10-27

Sida 1

Vår beteckning
KS/2013/0031/049-8

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli
Yvonne Persson

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Förlängning av avtal om samlingslokaler

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtal om bidrag till samlingslokaler med ett (1) år med:
1. Föreningen Folkets Hus Nynäshamn och Ösmo
2. Föreningen Sorunda Bygdegård
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2014 att säga upp avtalen med föreningen Folkets
Hus Nynäshamn och Ösmo och föreningen Sorunda Bygdegård avseende bidrag för
samlingslokaler.
Anledningen till att avtalen sades upp var att kommunstyrelseförvaltningen under 2015
genomför en översyn gällande kommunens hantering av föreningsbidrag. Syftet med utredningen
är bland annat att få en enhetlighet kring kommunens regler och riktlinjer rörande hanteringen av
bidrag till föreningar.
Ärendet
Översynen av kommunens föreningsbidrag har påbörjats men kommer inte vara beslutad under
år 2015. Målsättningen är att ett förslag till nya riktlinjer kommer att läggas fram till
kommunfullmäktige under våren 2016. För att föreningarna Folkets Hus i Nynäshamn och Ösmo
och Sorunda Bygdegård ska kunna bedriva sin verksamhet även under år 2016 föreslås
kommunstyrelsen besluta att förlänga gällande avtal med de båda föreningarna med 1 år utan
övriga villkorsändringar.

____________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Yvonne Persson
jurist/utredare

Bilagor
Gällande avtal mellan kommunen och Folkets Hus i Nynäshamn
Gällande avtal mellan kommunen och Sorunda Bygdegård
Skickas till
Folkets Hus Nynäshamn och Ösmo
Sorunda Bygdegård

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum
2015-11-04

§ 133/15

Dnr KS/2013/0191/629-6

Utvärdering av Nynäshamns kommuns sommarjobbsatsning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Överföra det övergripande ansvaret för kommunens sommarjobb från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen fr o m 1 januari 2016
2. Överföra budgetanslaget för kommunens sommarjobb med 5,5 mnkr från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
3. I samband med den pågående översynen av reglementen ändra i kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämndens reglementen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Godkänna rapporten ”utvärdering sommarjobbsorganisation 2015

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade 2014-02-19, KS§28, en utvärdering av kommunens
sommarjobbssatsning. Syftet med utvärderingen var att göra en översyn av arbetet med
sommarjobben utifrån organisation, uppdrag omfattning av satsningen och vilka befintliga regler som
styr. Samt ge förslag på förbättringar.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utvärderingsrapporten samt att:
1. Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens sommarjobb.
2. Kommunen ska erbjuda sommarjobb för ungdomar sommaren efter årskurs 9 samt
gymnasiets årskurs 1 och 2 till och med det år man fyller 18 år. Individuell prövning ska
kunna ske utöver målgruppen vid särskilda skäl. Ändringen gäller fr o m 2015.
3. Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett tydligt uppdrag där ansvar och roller i
kommunorganisationen definieras. Samt riktlinjer hur uppdraget ska genomföras.
Under 2015 tillsattes en projektledare för att tydliggöra uppdraget med sommarjobbsatsningen och
för att starta upp den föreslagna sommarjobbs-organisationen, utifrån rapporten.
Organiseringen av arbetet med sommarjobben 2015 har varit uppdelad i två inriktningar, en mot
arbetsgivare och en mot ungdomar. Organisationen har haft representanter från alla kommunens
förvaltningar.
Arbetet med sommarjobben 2015 har utvärderats i bifogad rapport. Rapporten innehåller även
förslag på fortsatt utvecklingsarbete.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum
2015-11-04

Sammanfattning av förslag till åtgärder
1. För att effektivisera, underlätta och minska sårbarheten inom sommarjobbsorganisationen så
bör ansvaret för sommarjobbs-organisationen samt befattningen sommarjobbsamordnare
flyttas över till arbetsgivaravdelningen på kommunstyrelseförvaltningen från barn- och
utbildningsförvaltningen.
Fördelen med det är även att ytterligare markera att sommarjobben inte är en
skolverksamhet, vilket många ungdomar och föräldrar fortfarande tror, utan att det är ett jobb
som ger ungdomarna arbetslivserfarenhet och lön.
2. Ta fram en kravprofil för befattningen sommarjobbsamordnare
3. Förankra i alla kommunens förvaltningar och verksamheter att sommarjobben är en
kommungemensam angelägenhet och att alla kommunens förvaltningar och arbetsplatser
behöver samarbeta för att få en väl fungerande sommarjobbsorganisation. De utsedda
representanterna i sommarjobbsorganisationen ska ha avsatt tid för uppdraget.
4. Föra en dialog med kommunens chefer om att på ett tidigt stadium få fram kommunala
arbetsplatser samt handledare till dessa.
5. Samarbeta mer med näringslivschef/näringslivsutvecklare på kommunstyrelseförvaltningen
för att marknadsföra sommarjobben hos privata företag och informera om vilka villkor som
gäller.
6. Utökat samarbete med socialförvaltningen för att hitta lämpliga och anpassade arbetsplatser
till målgrupper med speciella behov. Skapa särskild arbetsgrupp som jobbar med dessa
frågor
7. Tydliggöra i informationstext att ansökan inte är klar förrän de mottagit ett kvitto till sin e-post
samt att de måste höra av sig inom ansöknings-perioden om de har problem. Alternativt att
se över om vi ska använda samma ansökningssystem som vi använder till övriga tjänster
inom kommunen.
8. Se över om vi kan använda webbokning där ungdomarna i anslutning till sin ansökan bokar
den tid för informationsmöte som passar dem.
9. Eventuellt ha mindre grupper och i vissa fall enskilda intervjuer
10. Under hösten 2015 utreda om Eget företagande eller Starta eget ska finnas som ett
alternativ till traditionellt sommarjobb under 2016

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Birgitta Elvås

2015-10-26
Kommunstyrelsen

Utvärdering av kommunens sommarjobbsorganisation
2015 med förslag på förändringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Överföra det övergripande ansvaret för kommunens sommarjobb från
barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen fr o m 1 januari 2016
2. Överföra budgetanslaget för kommunens sommarjobb med 5,5 mnkr från
barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
3. I samband med den pågående översynen av reglementen ändra i
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämndens reglementen i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Godkänna rapporten ”utvärdering sommarjobbsorganisation 2015
Bakgrund
Kommunstyrelsen behandlade 2014-02-19, KS§28, en utvärdering av kommunens
sommarjobbssatsning. Syftet med utvärderingen var att göra en översyn av arbetet
med sommarjobben utifrån organisation, uppdrag omfattning av satsningen och
vilka befintliga regler som styr. Samt ge förslag på förbättringar.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utvärderingsrapporten samt att:
1. Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för
kommunens sommarjobb.
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2. Kommunen ska erbjuda sommarjobb för ungdomar sommaren efter
årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 1 och 2 till och med det år man fyller 18
år. Individuell prövning ska kunna ske utöver målgruppen vid särskilda
skäl. Ändringen gäller fr o m 2015.
3. Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett tydligt uppdrag där ansvar
och roller i kommunorganisationen definieras. Samt riktlinjer hur
uppdraget ska genomföras.
Ärendebeskrivning
Under 2015 tillsattes en projektledare för att tydliggöra uppdraget med
sommarjobbsatsningen och för att starta upp den föreslagna sommarjobbsorganisationen, utifrån rapporten.
Organiseringen av arbetet med sommarjobben 2015 har varit uppdelad i två
inriktningar, en mot arbetsgivare och en mot ungdomar. Organisationen har haft
representanter från alla kommunens förvaltningar.
Arbetet med sommarjobben 2015 har utvärderats i bifogad rapport. Rapporten
innehåller även förslag på fortsatt utvecklingsarbete.
Sammanfattning av förslag till åtgärder
1. För att effektivisera, underlätta och minska sårbarheten inom
sommarjobbsorganisationen så bör ansvaret för sommarjobbsorganisationen samt befattningen sommarjobbsamordnare flyttas över till
arbetsgivaravdelningen på kommunstyrelseförvaltningen från barn- och
utbildningsförvaltningen.
Fördelen med det är även att ytterligare markera att sommarjobben inte är
en skolverksamhet, vilket många ungdomar och föräldrar fortfarande tror,
utan att det är ett jobb som ger ungdomarna arbetslivserfarenhet och lön.
2. Ta fram en kravprofil för befattningen sommarjobbsamordnare
3. Förankra i alla kommunens förvaltningar och verksamheter att
sommarjobben är en kommungemensam angelägenhet och att alla
kommunens förvaltningar och arbetsplatser behöver samarbeta för att få en
väl fungerande sommarjobbsorganisation. De utsedda representanterna i
sommarjobbsorganisationen ska ha avsatt tid för uppdraget.
4. Föra en dialog med kommunens chefer om att på ett tidigt stadium få fram
kommunala arbetsplatser samt handledare till dessa.
5. Samarbeta mer med näringslivschef/näringslivsutvecklare på
kommunstyrelseförvaltningen för att marknadsföra sommarjobben hos
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privata företag och informera om vilka villkor som gäller.
6. Utökat samarbete med socialförvaltningen för att hitta lämpliga och
anpassade arbetsplatser till målgrupper med speciella behov. Skapa
särskild arbetsgrupp som jobbar med dessa frågor
7. Tydliggöra i informationstext att ansökan inte är klar förrän de mottagit ett
kvitto till sin e-post samt att de måste höra av sig inom ansökningsperioden om de har problem. Alternativt att se över om vi ska använda
samma ansökningssystem som vi använder till övriga tjänster inom
kommunen.
8. Se över om vi kan använda webbokning där ungdomarna i anslutning till
sin ansökan bokar den tid för informationsmöte som passar dem.
9. Eventuellt ha mindre grupper och i vissa fall enskilda intervjuer
10. Under hösten 2015 utreda om Eget företagande eller Starta eget ska finnas
som ett alternativ till traditionellt sommarjobb under 2016
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det under 2015 har gjorts ett gediget
arbete med att ta fram tydliga rutiner och organisering av arbetet med kommunens
sommarjobb för ungdomar. Förändringarna har genomförts samtidigt som årets
sommarjobb skulle genomföras, vilket innebar att erfarenheterna visade på att
ytterligare justeringar behöver ske inför 2016.
Den största förändringen är förslaget att föra över det övergripande ansvaret för
sommarjobben från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det förslaget är bra och riktigt. Det är
viktigt både utifrån att sommarjobbsuppdraget berör samtliga nämnder och inte är
en skolfråga. Dessutom är det redan i nuvarande organisation framförallt
kommunstyrelsens arbetsgivaravdelning som är ansvariga för stora delar av det
operativa arbetet. Därför kommer det innebära en mer effektiv organisation att
hålla ihop arbetet på kommunstyrelseförvaltningen.
Även de övriga förslagen bör tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetet
med förändringarna under 2015 har gett oss nya erfarenheter som ska tas tillvara.

Birgitta Elvås
Kommunchef
Bilagor:
Utvärdering sommarjobbsorganisation 2015

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum
2015-11-04

§ 134/15

Dnr KS/2015/0040/449-12

Redovisning om handläggning av bidrag till Sorundafestivalen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni, § 121, att uppdra till kommunstyrelse-förvaltningen att
utreda och redovisa för kommunstyrelsen hur ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2015 har
handlagts. Kommunstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med information om hur nästa års ansökan kommer att hanteras, och att i god tid informera
arrangörerna om intentionerna.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (3)

Sid
Ärendenummer: 2015/0040/449
Handläggare: Anna Eklund

2015-10-20

Kommunstyrelsen

Redovisning om handläggning av bidrag till
Sorundafestivalen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni, § 121, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda och redovisa för kommunstyrelsen hur ansökan om bidrag
till Sorundafestivalen 2015 har handlagts. Kommunstyrelseförvaltningen fick
också i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med information om hur
nästa års ansökan kommer att hanteras, och att i god tid informera arrangörerna
om intentionerna.
Redovisning av handläggningen
Ansökan
Den 11 februari 2015 registrerades Föreningen Sorundafestivalens ansökan om
föreningsbidrag i Nynäshamns kommun. Ärendet skickades av registratorn till
planeringschefen som gav folkhälsosamordnaren i uppdrag att handlägga ärendet.
Ansökan avsåg stöd genom ett bidrag på 200 000 kronor och innehöll följande
underlag:
-

bakgrundsförklaring,
föreningens mål och syfte
beskrivning av målgrupper för festivalen
redogörelse över samarbetspartners föregående år

Vidare redogjorde föreningen för:
-

Postadress

planerat upplägg av årets festival
hur föreningen skulle söka sponsormedel
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-

en grov planering av årets kostnader

Handläggningen av ansökan
Den 16 februari kontaktades Föreningen Sorundafestivalens ordförande med
anmodan att komplettera ansökan med föregående års bokslut. Ordföranden
berättade att föreningens revisor hade slutat och det hade tagit tid att hitta någon
som kunde göra bokslutet. Därför var bokslutet försenat. Via mail skickades en
redogörelse för hur mycket sponsormedel föreningen fått in för 2013 och 2014.
Kontakt togs av dolkhälsosamordnaren med tf kultur- och fritidschef för att
underöka om bidraget skulle kunna betalas från Kultur- och fritidsnämndens
budget. Det var enligt kultur- och fritidschefen inte möjligt eftersom några pengar
till ett så stort bidrag inte fanns avsatta i nämndens budget.
Första beslutet i kommunstyrelsen
Den 18 mars togs ärendet upp i kommunstyrelsen med förslaget att bevilja
ansökan om bidrag. Medlen skulle tas från de särskilt avsatta medlen för
folkhälsa. Bedömningen grundade sig i att festivalen skapar möjligheten till
delaktighet och inflytande, vilket är grundläggande för en god folkhälsa.
Kommunstyrelsen beslutade, § 63, att återremittera ärendet för en fördjupad
beskrivning av projektet. Ärendet skulle behandlas vid nästa sammanträde, då även
en representant för föreningen skulle bjudas in.
Fortsatt handläggning
Omedelbart efter kommunstyrelsens sammanträde kontaktades föreningen med en
förfrågan om deltagande vid nästa kommunstyrelsesammanträde.
Folkhälsosamordnaren bad också om ytterligare underlag.
En preliminär ekonomisk rapport från föreningen inkom den 30 mars.
Efter ytterligare beredning av ansökan gjordes bedömningen att bidrag till
festivalen bör sökas i evenemangsmedel istället för folkhälsomedel. En hantering
av ärendet i enlighet med riktlinjerna för evenemangsmedel påbörjades. I den
aktuella perioden hanterades flera ansökningar om bidrag till evenemang, därför
krävdes en sammanställning och inbördes prioritering av ansökningarna.
Kommunstyrelseförvaltningen förberedde ett underlag för beslut till
kommunstyrelsen som den 20 maj, § 113, beslutade att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget med en mer
detaljerad ekonomisk kalkyl för arrangemanget 2015, samt en ekonomisk redovisning
för år 2014.

3(3)
Efter att ansökan kompletterats med begärda underlag och föreningens
representanter närvarit för att svara på frågor vid sammanträdet beslutade
kommunstyrelsen den 3 juni att bevilja de ansökta medlen ur
evenemangsbudgeten.
Information om hur ansökningar om bidrag kommer att hanteras i
fortsättningen
Under samtal med Föreningen Sorundafestivalens ordförande den 27 april
redogjorde folkhälsosamordnaren om arbetet som pågår när det gäller en översyn
av föreningsbidrag i Nynäshamns kommun. Översynen beräknas vara klar till
årsskiftet och föreningen ombads att under hösten ta kontakt med
folkhälsosamordnaren för att få information om hur föreningen ska gå tillväga om
de vill ansöka om nya medel inför 2016.
I september meddelade Föreningen Sorundafestivalen att den avslutar sitt
engagemang för festivalen. Föreningen har förhoppningen är att någon annan tar
över och driver festivalen vidare.
Kommunstyrelsen har under första halvåret 2015 antagit en strategi med riktlinjer
för evenemang i Nynäshamns kommun. I samband med det har en
evenemangslotsfunktion inrättats som är tänkt att underlätta och stödja initiativ
med en sammanhållen representation från olika funktioner i kommunen. Ett
ansökningsformulär har tagits fram i syfte att göra hanteringen av ansökningar
rättvis och transparent.
Kommunstyrelseförvaltningen har även initierat en översyn av hur
föreningsbidrag ska hanteras i kommunen. Därmed finns förbättrade
förutsättningar för att föreningar i fortsättningen ska få snabb och tydlig hantering
av ansökningar om bidrag oavsett om det gäller för enstaka evenemang eller för
löpande verksamhet.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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§ 135/15

Dnr KS/2015/0229/206-2

Uppräkning av taxor för 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den av Södertörns
brandförsvarsförbunds yrkade uppräkning av taxa för 2016 att gälla från den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige i Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner har tidigare år fastställt taxa
för myndighetsutövning inom förbundet för 2015 års verksamhet i enlighet med domslut som
anger att kommunförbund inte självständigt får besluta om föreskriven avgift.
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde den 16 oktober 2015, § 53,
beslutades om uppräkning av taxor för 2016 gällande avgifter för tillstånd och tillsynsbeslut
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt avgift för tillsyn enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Taxan föreslås räknas upp med 1,3 % för 2016 vad gäller:
Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Beslutet vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde innebär en uppräkning av
ovan nämnda taxor till 943 kr/timme för 2016.
Taxan ska börja gälla 2016-01-01.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-10-27

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0229/206-2

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Uppräkning av taxor för 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den av Södertörns
brandförsvarsförbunds yrkade uppräkning av taxa för 2016 att gälla från den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige i Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner har tidigare år fastställt taxa
för myndighetsutövning inom förbundet för 2015 års verksamhet i enlighet med domslut som
anger att kommunförbund inte självständigt får besluta om föreskriven avgift.
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde den 16 oktober 2015, § 53,
beslutades om uppräkning av taxor för 2016 gällande avgifter för tillstånd och tillsynsbeslut
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt avgift för tillsyn enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Taxan föreslås räknas upp med 1,3 % för 2016 vad gäller:
Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Beslutet vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde innebär en uppräkning av
ovan nämnda taxor till 943 kr/timme för 2016.
Taxan ska börja gälla 2016-01-01.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna uppräkningen av taxan och
föreslår att Nynäshamns kommunfullmäktige antar taxan att gälla från och med den 1 januari
2016.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Beslutsunderlag
Taxa 2015
Protokoll direktionssammanträde den 16 oktober 2015, §53
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Södertörns Brandsförsvarsförbund
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KS/2015/0229/206-2
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§ 136/15

Dnr KS/2015/0223/805-2

Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för utökat lokalbidrag till
Sorunda Ridklubb

Tilläggsanslag till kultur och fritidsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar kultur och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 270 tusen kronor för
utökat lokalbidrag till Sorunda ridklubb ur kommunstyrelsen ofördelade medel.
2. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna kultur och fritidsnämndens avtal om
lokalbidrag med Sorunda ridklubb
Ärendets beredning

Kultur och fritidsnämnden har hemställt till kommunstyrelsen att ytterligare
270 000 kr avsatts från kommunstyrelsens ofördelade medel för 2015 avseende utökat lokalbidrag till
Sorunda ridklubb. I samband med tertialrapport 1 beviljades 430 tusen kronor till Sorunda ridklubb
som utökat lokalbidrag. Tillsammans ger det ett totalt utökat lokalbidrag på 700 tusen kronor för
budgetår 2015. Anledning till förändringen är att kultur och fritidsnämnden tillsammans med
kommunens ekonomiavdelning räknat om bidraget storlek.
Bakgrund
Sorunda Ridklubb har bedrivit ridskoleverksamhet i 35 år, varav de senaste 22 åren på Vansta gård.
För sin verksamhet på Vansta gård hyr Sorunda Ridklubb byggnader och mark samt köper
instruktörstjänster av Vanstastiftelsen. Sorunda Ridklubb köper årligen ridskoletjänster från
Vanstastiftelsen för ca 3,6 mnkr. Enligt uppgifter som Sorunda Ridklubb lämnat till Kultur- och
fritidsavdelningen har föreningen 2015 totalt 466 medlemmar varav 202 är flickor och 14 pojkar i
åldern 7-20 år. Sorunda Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
Sorunda Ridklubb har sedan 2001 ett beviljat lokalbidrag på 570 000 kr per år för att täcka del av
kostnader for lokalhyror. Det utökade bidraget på 700 000 kr per år, i 20 år, söks för att Sorunda
Ridklubb ska kunna hyra den om- och tillbyggnation av ridhus och läktare som genomförs av
Vanstastiftelsen. Efter om-och tillbyggnationen kommer föreningen att dipsonera ett ridhus med
måtten 20x60 meter med läktare samt ett ridhus med måtten 20x40 meter.
Sorunda Ridklubb gör bedömningen att de utökade lokalerna behövs för att man ska kunna bedriva
och utöka ridverksamheten. I dagsläget bedrivs ridskola för barn och ungdomar i åldern 6-20 år samt
ridverksamhet för barn och unga vuxna med funktionsnedsättning. Klubben har en omfattande
tävlingsverksamhet med klubb-, distrikts- och nationella tävlingar. Under 2015 har föreningen bland
annat genomfört ett SM för "Ryttare med funktionsnedsättning & Special Olympics".
År 2013 ansökte Sorunda Ridklubb om ett utökat lokalbidrag för att möjliggöra hyra av ett tillbyggt
och nybyggt Ridhus av Vanstastiftelsen. Kultur- och fritidsnamnden beviljade ansökan och tecknade
ett avtal med Sorunda Ridklubb. Avtalet innehöll ett villkor om att byggnationen skulle vara avslutad

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-04

senast 2014-12-30 för att det utökade lokalbidraget skulle utbetalas. Byggnationen var inte avslutad
2014-12-30. Anledningen till detta var att Vanstastiftelsen hade haft problem med att få lån beviljat,
varför byggstarten försenats. Lån beviljades under hösten 2014. Eftersom byggnationen inte var
avslutad upphörde rätten till tillaggsbidrag att gälla
2014-12-31.
Kultur och fritidsnämnden anser att det är angeläget att ge Sorunda Ridklubb möjlighet att bedriva
nuvarande verksamhet med tillgång till verksamhetsanpassade lokaler. Därigenom ges också
möjlighet att utöka verksamheten genom att föreningen hyr det om- och tillbyggda ridhuset.
Stödet sker genom ett utökat lokalbidrag med 700 000 kr per år för perioden
2015 - 2033. Bidraget bör beviljas under förutsättning att Vanstastiftelsen slutför ombyggnaden och
tecknar ett hyreskontrakt med Sorunda Ridklubb som ger exklusiv tillgång till lokalerna under hela
bidragstiden. Ett nytt avtal tecknas mellan Nynäshamns Kommun och Sorunda Ridklubb under
förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut i ärendet. Villkoren kommer att ses över vart 5:e år
under giltighetstiden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-10-27
Kommunstyrelsen

Tillägsanslag till kultur och fritidsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar kultur och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 270
tusen kronor för utökat lokalbidrag till Sorunda ridklubb ur kommunstyrelsen
ofördelade medel.
2. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna kultur och
fritidsnämndens avtal om lokalbidrag med Sorunda ridklubb
Ärendets beredning
Kultur och fritidsnämnden har hemställt till kommunstyrelsen att ytterligare
270 000 kr avsatts från kommunstyrelsens ofördelade medel för 2015 avseende utökat
lokalbidrag till Sorunda ridklubb. I samband med tertialrapport 1 beviljades 430 tusen
kronor till Sorunda ridklubb som utökat lokalbidrag. Tillsammans ger det ett totalt
utökat lokalbidrag på 700 tusen kronor för budgetår 2015. Anledning till förändringen
är att kultur och fritidsnämnden tillsammans med kommunens ekonomiavdelning
räknat om bidraget storlek.
Bakgrund
Sorunda Ridklubb har bedrivit ridskoleverksamhet i 35 år, varav de senaste 22 åren
på Vansta gård. För sin verksamhet på Vansta gård hyr Sorunda Ridklubb byggnader
och mark samt köper instruktörstjänster av Vanstastiftelsen. Sorunda Ridklubb köper
årligen ridskoletjänster från Vanstastiftelsen för ca 3,6 mnkr. Enligt uppgifter som
Sorunda Ridklubb lämnat till Kultur- och fritidsavdelningen har föreningen 2015
totalt 466 medlemmar varav 202 är flickor och 14 pojkar i åldern 7-20 år. Sorunda
Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
Sorunda Ridklubb har sedan 2001 ett beviljat lokalbidrag på 570 000 kr per år för att
täcka del av kostnader for lokalhyror. Det utökade bidraget på 700 000 kr per år, i 20
år, söks för att Sorunda Ridklubb ska kunna hyra den om- och tillbyggnation av
ridhus och läktare som genomförs av Vanstastiftelsen. Efter om-och tillbyggnationen
kommer föreningen att dipsonera ett ridhus med måtten 20x60 meter med läktare
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2(2)
samt ett ridhus med måtten 20x40 meter.
Sorunda Ridklubb gör bedömningen att de utökade lokalerna behövs för att man ska
kunna bedriva och utöka ridverksamheten. I dagsläget bedrivs ridskola för barn och
ungdomar i åldern 6-20 år samt ridverksamhet för barn och unga vuxna med
funktionsnedsättning. Klubben har en omfattande tävlingsverksamhet med klubb-,
distrikts- och nationella tävlingar. Under 2015 har föreningen bland annat genomfört
ett SM för "Ryttare med funktionsnedsättning & Special Olympics".
År 2013 ansökte Sorunda Ridklubb om ett utökat lokalbidrag för att möjliggöra hyra
av ett tillbyggt och nybyggt Ridhus av Vanstastiftelsen. Kultur- och fritidsnamnden
beviljade ansökan och tecknade ett avtal med Sorunda Ridklubb. Avtalet innehöll ett
villkor om att byggnationen skulle vara avslutad senast 2014-12-30 för att det utökade
lokalbidraget skulle utbetalas. Byggnationen var inte avslutad 2014-12-30.
Anledningen till detta var att Vanstastiftelsen hade haft problem med att få lån
beviljat, varför byggstarten försenats. Lån beviljades under hösten 2014. Eftersom
byggnationen inte var avslutad upphörde rätten till tillaggsbidrag att gälla
2014-12-31.
Kultur och fritidsnämnden anser att det är angeläget att ge Sorunda Ridklubb
möjlighet att bedriva nuvarande verksamhet med tillgång till verksamhetsanpassade
lokaler. Därigenom ges också möjlighet att utöka verksamheten genom att föreningen
hyr det om- och tillbyggda ridhuset.
Stödet sker genom ett utökat lokalbidrag med 700 000 kr per år för perioden
2015 - 2033. Bidraget bör beviljas under förutsättning att Vanstastiftelsen slutför
ombyggnaden och tecknar ett hyreskontrakt med Sorunda Ridklubb som ger exklusiv
tillgång till lokalerna under hela bidragstiden. Ett nytt avtal tecknas mellan
Nynäshamns Kommun och Sorunda Ridklubb under förutsättning att
kommunfullmäktige tar beslut i ärendet. Villkoren kommer att ses över vart 5:e år
under giltighetstiden.

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilagor:
Kfn §75, sammanträdesprotokoll, 2015-10-12
Tjänsteskrivelse 2015-36, Utökat lokalbidrag till Sorunda Ridklubb
Avtal om lokalbidrag, Sorunda ridklubb
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§ 137/15

Dnr KS/2015/0203/211-2

Yttrande över remiss - Teknisk justering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Bakgrund
Enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ansvarar
Länsstyrelsen för framtagandet av planen som ska vara till ledning för fördelning av medel för
investeringar och förbättringsåtgärder.
Länsstyrelsen avser nu göra en teknisk justering av Länsplan för regional transportinfrastruktur
2014-2025. Det innebär att planen anpassas till faktiska förhållanden, inte en prövning av alla
ingående projekt.

Synpunkter på förslaget
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande, förvaltningen föreslår att
det gemensamma yttrandet gäller som Nynäshamns kommuns svar på remissen utan tillägg.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer: KS/2015/0203/211
Handläggare: Anna Eklund

2015-10-20

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss – Teknisk justering av länsplan för
regional transportinfrastruktur 2014-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
ansvarar Länsstyrelsen för framtagandet av planen som ska vara till ledning för
fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder.
Länsstyrelsen avser nu göra en teknisk justering av Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025. Det innebär att planen anpassas till faktiska
förhållanden, inte en prövning av alla ingående projekt.
Synpunkter på förslaget
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande,
förvaltningen föreslår att det gemensamma yttrandet gäller som Nynäshamns
kommuns svar på remissen utan tillägg.

Birgitta Elvås
kommunchef
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Anna Eklund
planeringschef
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§ 138/15

Dnr KS/2015/0024/061-59

Svar på medborgarförslag om förskola eller pedagogisk omsorg på
Torö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag den 8 april 2015 föreslår Gustav Seidow att kommunen startar en förskola
eller pedagogisk omsorg på Torö. Medborgarförslaget har remitterats till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 27 augusti 2015, § 105, att föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget på punkten att kommunen ska öppna förskola eller pedagogisk omsorg
på Torö och godkänna medborgarförslaget på punkten att barn- och utbildningsnämnd med
förvaltning inför ett eventuellt öppnande av enskild pedagogisk omsorg stödjer förslagsställaren
och de andra intressenterna i detta. Vidare beslöt nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera tjänsteutlåtandet med förtydliganden.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens yttrande som anför
att det inte är aktuellt med att starta en kommunal förskola eller pedagogisk verksamhet på Torö.
Vidare framgår av yttrandet att det bland vårdnadshavare finns intresse att starta enskild
pedagogisk omsorg på Torö. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och
utbildningsnämnden 8 oktober 2015, § 128 beslutade att godkänna ansökan från Torös
pedagogiska omsorg om att få starta pedagogisk omsorg i enskild regi – ett föräldrakooperativ.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Vår beteckning
KS/2015/0024/061-59

Tjänsteställe/handläggare
Kansliavdelningen
Susanne Wallgren

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om förskola eller pedagogisk
omsorg på Torö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag den 8 april 2015 föreslår Gustav Seidow att kommunen startar en förskola
eller pedagogisk omsorg på Torö. Medborgarförslaget har remitterats till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 27 augusti 2015, § 105, att föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget på punkten att kommunen ska öppna förskola eller pedagogisk omsorg
på Torö och godkänna medborgarförslaget på punkten att barn- och utbildningsnämnd med
förvaltning inför ett eventuellt öppnande av enskild pedagogisk omsorg stödjer förslagsställaren
och de andra intressenterna i detta. Vidare beslöt nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera tjänsteutlåtandet med förtydliganden.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens yttrande som anför
att det inte är aktuellt med att starta en kommunal förskola eller pedagogisk verksamhet på Torö.
Vidare framgår av yttrandet att det bland vårdnadshavare finns intresse att starta enskild
pedagogisk omsorg på Torö. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och
utbildningsnämnden 8 oktober 2015, § 128 beslutade att godkänna ansökan från Torös
pedagogiska omsorg om att få starta pedagogisk omsorg i enskild regi – ett föräldrakooperativ.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Gustav Seidow har den 8 april 2015 kommit in med ett medborgarförslag om att kommunen ska
starta en förskola eller pedagogisk omsorg på Torö. Enligt förslagsställaren finns behov av
barnomsorg på Torö och att tillgången till omsorg kan gynna en framtida utveckling av
skärgården.
Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden beslöt 27
augusti 2015, § 105, att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget på punkten att
kommunen ska öppna förskola eller pedagogisk omsorg på Torö och godkänna
medborgarförslaget på punkten att barn- och utbildningsnämnd med förvaltning inför ett
eventuellt öppnande av enskild pedagogisk omsorg stödjer förslagsställaren och de andra
intressenterna i detta. Vidare beslöt nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera
tjänsteutlåtandet med en förklaring om vad pedagogisk omsorg och förskola innebär, och varför
kommunen inte startar pedagogisk omsorg i kommunal regi på Torö i nuläget.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-10-28
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Vår beteckning
KS/2015/0024/061-59

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att nämnden 26 maj 2011 beslöt att göra
uppehåll i verksamheterna vid Torö förskola och skola från och med den 22 respektive 15
augusti 2011. Orsaken till det berodde på bristande barn- och elevunderlag.
Yttrandet beskriver att förskola är en skolform, vilket inte den pedagogiska omsorgen är. I
förskolan bedrivs undervisning och utbildning och verksamheten styrs av läroplaner. I den
pedagogiska omsorgen är förskolans läroplan endast av vägledande karaktär. Kraven på
högskoleutbildad personal som finns i förskolan finns inte i den pedagogiska omsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att de 5-7 barn som för närvarande är i behov av
förskola på Torö är för få i förhållande till läroplanens rekommendationer och anser därför att det
i nuläget inte är aktuellt att starta en förskola eller pedagogisk omsorg på Torö. Yttrandet
konstaterar att ett antal vårdnadshavare på Torö har framfört idén att starta en förskola eller
pedagogisk omsorg i egen regi, till exempel ett föräldrakooperativ, vilket nämnden anser är ett
bra förslag. En dialog om detta förs mellan initiativtagare och kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens yttrande som anför
att det inte är aktuellt med att starta en kommunal förskola eller pedagogisk verksamhet på Torö.
Av yttrandet framgår även att det bland vårdnadshavare finns intresse att starta enskild
pedagogisk omsorg på Torö. Kommunstyrelseförvaltningen kan i sammanhanget konstatera att
barn- och utbildningsnämnden 8 oktober 2015, § 128 beslutade att godkänna ansökan från Torös
pedagogiska omsorg om att få starta pedagogisk omsorg i enskild regi – ett föräldrakooperativ.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
avslås.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag
Medborgarförslaget, 2015-04-08
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2015-08-27, § 105
Komplettering av barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-46
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-37
Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2015-10-08, § 128
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-49

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 139/15

Dnr KS/2015/0206/004-1

Rutin för urval av gallring och arkivering av webbsidor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogad rutin gällande hantering av webbsidor för alla nämnder.
Ärendet
Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, beslutar om ny rutin för urval av
gallring och arkivering av webbsidor. Rutinen kompletterar nämndernas
dokumenthanteringsplaner.
Bakgrund
I nämndernas dokumenthanteringsplaner står angivet att den digitala versionen av webbsidor får
gallras efter att ett urval sidor har skrivits ut på papper. Vilket urval som ska göras preciseras
inte.
Nynäshamns kommun har två officiella webbplatser liksom ett intranät. Ingen av dessa är
organisatoriskt uppbyggd. Därför behövs en tydligare beskrivning hur gallring och arkivering
ska ske, när det ska ske och vem som är ansvarig. Denna rutin tydliggör vilka sidor som utgör
urvalet i enlighet med dokumenthanteringsplanen och undanröjer risken för att fem nämnder
arkiverar samma webbsidor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-10-28

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Annie Burman Skytt

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0206/004-1

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Rutin för urval av gallring och arkivering av webbsidor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogad rutin gällande hantering av webbsidor för alla nämnder.
Ärendet
Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, beslutar om ny rutin för urval av
gallring och arkivering av webbsidor. Rutinen kompletterar nämndernas
dokumenthanteringsplaner.
Bakgrund
I nämndernas dokumenthanteringsplaner står angivet att den digitala versionen av webbsidor får
gallras efter att ett urval sidor har skrivits ut på papper. Vilket urval som ska göras preciseras
inte.
Nynäshamns kommun har två officiella webbplatser liksom ett intranät. Ingen av dessa är
organisatoriskt uppbyggd. Därför behövs en tydligare beskrivning hur gallring och arkivering
ska ske, när det ska ske och vem som är ansvarig. Denna rutin tydliggör vilka sidor som utgör
urvalet i enlighet med dokumenthanteringsplanen och undanröjer risken för att fem nämnder
arkiverar samma webbsidor.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annie Burman Skytt
webbsamordnare och kommunikatör

Bilagor
1. Förslag till rutin för urval av gallring och arkivering av webbsidor
2. Sammanställning av vad som står i respektive nämnds dokumenthanteringsplan om
webbsidor
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§ 140/15

Dnr KS/2015/0191/006-12

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars ändras till den 23 mars kl 08.30:

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen genomför temadagar den 9 och 10 mars 2016 för behandling av årsredovisning
och planeringsförutsättningar för mål och budget. Kommunfullmäktige bör fatta beslut om
årsredovisningen den 13 april 2016 och kommunstyrelsen i mars 2016. För att hinna presentera
underlaget för kommunstyrelsen och gruppledarna vid temadagarna i mars 2016 och sedan skicka
ut underlaget i tid till kommunstyrelsens sammanträde i mars föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att sammanträdestiden ändras från den 16 mars till den 23 mars.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sid
Beteckning
Handläggare: Eva Ryman

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
2015-10-26

Kommunstyrelsen

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars ändras till den 23 mars kl 08.30:
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen genomför temadagar den 9 och 10 mars 2016 för behandling av
årsredovisning och planeringsförutsättningar för mål och budget.
Kommunfullmäktige bör fatta beslut om årsredovisningen den 13 april 2016 och
kommunstyrelsen i mars 2016. För att hinna presentera underlaget för
kommunstyrelsen och gruppledarna vid temadagarna i mars 2016 och sedan
skicka ut underlaget i tid till kommunstyrelsens sammanträde i mars föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att sammanträdestiden ändras från den 16 mars till
den 23 mars.

Birgitta Elvås
kommunchef
Bilaga:
Sammanställning sammanträdesdagar 2016, au, ks och kf

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

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

Bankgiro

620-0216
829-9158

PlusGiro

63 45-3
www.nynashamn.se
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§ 141/15

Dnr KS/2015/0147/026-8

Kompetensmiljonen

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

Kompetenshöjande åtgärder inom hjärt- och lungräddning riktat mot barn samt första
hjälpen, Nynäshamns förskolor samt pedagogisk omsorg med 100 000 kr
Behörighetsfrämjande åtgärder specialpedagog, Sunnerbyskolan, Sorunda rektorsområde
med 104 780 kr.
Kompetenshöjande åtgärder för POSOM-gruppen 80 000 kr

Ärendebeskrivning
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”.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

1(3)

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Beteckning:

2015-10-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

-

Kompetenshöjande åtgärder inom hjärt- och lungräddning riktat mot barn
samt första hjälpen, Nynäshamns förskolor samt pedagogisk omsorg med
100 000 kr
Behörighetsfrämjande åtgärder specialpedagog, Sunnerbyskolan, Sorunda
rektorsområde med 104 780 kr.
Kompetenshöjande åtgärder för POSOM-gruppen 80 000 kr

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.

Postadress

149 81 NYNÄSHAMN

Besöksadress

Stadshusplatsen 1

Leveransadress

Floravägen 6

Telefon

Telefax

Bankgiro

Postgiro

08-520 680 00 vx

Receptionen
08-520 102 40

620-0216
829-9158

63 45-3
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Ärendebeskrivning
Inför årets första ansökansperiod till kompetensmiljonen har 6 stycken ansökningar
från förvaltningarna lämnats in.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Kompetenshöjande åtgärder inom hjärt- och lungräddning riktat mot barn
samt första hjälpen, Nynäshamns förskolor samt pedagogisk omsorg.
- Kompetenshöjande åtgärder inom behörighetsfrämjande åtgärder
specialpedagog, Sunnerbyskolan, Sorunda rektorsområde.
- Kompetenshöjande åtgärder svenska för invandrare, Nynäshamns
kompetenscenter
Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Kompetenshöjande åtgärder för POSOM-gruppen
- Kompetenshöjande åtgärder i handläggning och dokumentation för
socialtjänsten, myndighet för äldre och funktionshinder.
- Kompetenshöjande åtgärder utbildning/handledning, personlig assistans
Särskilda yttranden per ärende
Kompetenshöjande åtgärder inom hjärt- och lungräddning riktat mot barn
samt första hjälpen
Förvaltningschefens yttrande
Nynäshamns förskolor och pedagogisk omsorg söker medel för att alla pedagoger
ska få en grundutbildning i första hjälpen och barn-HLR för att öka barnsäkerheten
och tryggheten hos personalen.
Ansökan gäller medel för att bekosta utbildningstillfällen under kvällstid mellan
klockan 16:00 och 20:00 under hösten 2015 och våren 2016. Totalt söks 100 000
kr. Bifall av ansökan föreslås med 100 000 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Kompetenshöjande åtgärder inom behörighetsfrämjande åtgärder
specialpedagog
Förvaltningschefens yttrande
Sorunda rektorsområde söker medel ur kompetensmiljonen för att en personal ska
genomföra studier för behörighet till specialpedagog. Den komptetenshöjande
åtgärden, ökad behörighet, ska bidra till elevers ökade måluppfyllelse. Det råder
brist på specialpedagoger i kommunen och rekryteringsläget är svårt. Om den
kompetenshöjande åtgärden genomförs får Sorunda rektorsområde tillgång till en
behörig specialpedagog. Ansökan gäller medel som täcker 20 % av lönekostnad
under höstterminen 2015, vårterminen 2016 samt inarbetad ferielön. Totalt söks
104 780 kr. Bifall av ansökan föreslås med 104 780 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

3(3)

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Kompetenshöjande åtgärder svenska för invandrare
Ansökan är återtagen av sökande enhet, Nynäshamns kompetenscenter, då
medarbetaren som ansökan gäller har slutat sin anställning i kommunen.

Kompetenshöjande åtgärder för POSOM-gruppen
Förvaltningschefens yttrande
Ansökan rör kompetensutveckling för kommunens beredskapsgrupp för psykiskt
och socialt omhändertagande, POSOM. POSOM stöttar och hjälper personer och
anhöriga som blivit drabbade i samband med en större olycka. Stödet är en
förlängning av samhällets ordinarie resurser, en första hjälpinsats, fram till dess att
landstinget, kyrkan eller kommunen tar över. Målet med kompetensutvecklingen är
att deltagarna i POSOM, både ledningsgrupp och stödpersoner, ska få
grundläggande kunskap kring arbetet i en POSOM organisation. Utbildningen är
prioriterad då POSOM har behov av att få en gemensam utbildning med anledning
av personförändringar i ledningsgrupp och stödpersoner.
Ansökan gäller två dagars utbildning för ledningsgrupp och stödpersoner i
POSOM. Utbildningen genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, under våren 2016 och beräknas kosta 80 000 kronor för max 24
deltagare. Bifall av ansökan föreslås med 80 000 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Kompetenshöjande åtgärder i handläggning och dokumentation
Ansökan är återtagen av sökande enhet, myndighet för äldre och funktionshinder,
då enheten kommer att inkomma med annan ansökan om kompetenshöjande
åtgärder.

Kompetenshöjande åtgärder utbildning/handledning
Ansökan är återtagen av sökande enhet inom personlig assistans då brukaren inte
längre är kvar i verksamheten.

Birgitta Elvås
kommunchef
Bilagor: Ansökningar

Annette Måhlstedt
personalchef
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Au § 142

Personalfrågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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