UTSKRIFTSDATUM
KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

2015-08-12
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, 2015-08-19 kl. 08.30
Ärenden:

Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 19 augusti 2015.
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

2015-08-19

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 19 augusti 2015
77. Personalfrågor
78. Återkoppling webbrevision, muntligt
79. Hemställan hos Finansdepartementet om justering av den
kommunalekonomiska utjämningen
80. Yttrande över remiss – Översiktsplan 2030 Haninge kommun
81. Yttrande över betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag
82. Ansökan om folkhälsomedel för utveckling av öppenvård för barn och unga
och deras familjer
83. Samlad slutrapport för projekten – Hälsofrämjande skola i Sorunda,
Socialtjänstens ungdomsteam och Tillgänglig fritid för alla
84. Godkännande av avtal om anläggningsarrende för vindkraft
85. Avhändande av handlingar till Kungliga biblioteket
86. Investeringsmedel för köp av lägenhet i bostadsrättsföreningen Fyren 15
87. Svar på motion om härbärge – tak över huvudetgaranti
88. Svar på motion om härbärgeverksamhet
89. Svar på motion – Gör skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun
90. Svar på motion om feministiskt självförsvar
91. Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden
under EU:s strukturfondsprogram 2016-2022
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Au § 77
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§ 78

Au § 78

2014/0245/007

Återkoppling webbrevision, muntligt
Revisorernas granskningsrapport ”Granskning av kommunens hemsida” bifogas
handlingarna.
En muntlig återkoppling lämnas vid sammanträdet.
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 79

Au § 79

2014/0139/009

Hemställan hos Finansdepartementet om justering av den
kommunalekonomiska utjämningen
Förslag till beslut
1. tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet
hemställa hos Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och
3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2
öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från
och med 1 januari 2016.
Bakgrund
Samtliga kommuner i Stockholms län har antagit KSL:s rekommendation att ta
över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter (Nynäshamns
kommunfullmäktige, 2014-11-19, § 139). Stockholms läns landsting har fattat
motsvarande beslut. Finansiering av detta sker genom en skatteväxling med
Stockholms läns landsting vid årsskiftet 2015-2016.
För att skatteväxlingen ska hanteras av Finansdepartementet måste dock
ytterligare ett beslut fattas i kommunfullmäktige, och även landstingsfullmäktige,
utöver tidigare beslutsförslag. Detta tillägg avser att hemställa hos
finansdepartementet om en justering av den kommunalekonomiska utjämningen.

Kommunstyresleförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Johan Westin

2015-06-30

Kommunstyrelsen

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service
och daglig verksamhet
Förslag till beslut
1. tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet
hemställa hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och
3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2
öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från
och med 1 januari 2016.
Bakgrund
Samtliga kommuner i Stockholms län har antagit KSL:s rekommendation att ta
över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter (Nynäshamns
kommunfullmäktige, 2014-11-19, § 139). Stockholms läns landsting har fattat
motsvarande beslut. Finansiering av detta sker genom en skatteväxling med
Stockholms läns landsting vid årsskiftet 2015-2016.
För att skatteväxlingen ska hanteras av finansdepartementet måste dock ytterligare
ett beslut fattas i kommunfullmäktige, och även landstingsfullmäktige, utöver
tidigare beslutsförslag. Detta tillägg avser att hemställa hos finansdepartementet
om en justering av den kommunalekonomiska utjämningen.

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilaga:
Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.
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§ 80

Au § 80

20015/0127/212

Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för
Haninge kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 augusti 2015.
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över
samrådsförslag till ny översiktsplan för Haninge kommun.
Haninge angränsar till Nynäshamn i norr och är därmed en mycket viktig
samarbetspart då det gäller utvecklingsfrågor. Genom båda kommunerna löper
viktiga kommunikationsstråk såsom Nynäsbanan och väg 73. Kommunerna ingår
därutöver i gemensamma samarbetsorgan och delar en rad intressen. Detta
yttrande berör främst de mellankommunala intressena i översiktplanen.
I Nynäshamns kommuns översiktsplan (2012) redovisas mellankommunala
intressen med Haninge, varav några viktiga är:
o
o
o
o
o
o

Tillgängligheten till den regionala kärnan Haninge centrum
Transport av gods på järnväg och väg 73
Avfallshantering via bolaget SRV Återvinning AB
Riksintresse för anslutande trafikförsörjning
Utveckling av regional grönkil.
Kust och hav, delar av avrinningsområdet Muskån/Hammerstaån och Södertörns
och Södertäljes huvudavrinningsområde.

Synpunkter på förslaget
Frågor som rör de mellankommunala intressena beskrivs i förslaget till ny
översiktsplanen för Haninge kommun. Där nämns nätverk, samarbetsorgan samt
Spårväg syd och utvecklingen kring stråket Stockholm/Globen-Norvik som
centrala mellankommunala frågor. Nynäshamns kommun instämmer i detta och
vill poängtera att även Tvärförbindelse Södertörn är en viktig infrastrukturfråga
som kommunerna bör samarbeta kring. Avsnittet i översiktsplanen kan med fördel
förtydligas kring vilka mellankommunala frågor som berör vilken kommun.
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Au § 80
Nynäshamns kommun är positiv till att utvecklingen i Haninge är koncentrerad till
befintliga pendelstågsstationer då det är viktigt att antalet stationer inte ökar för att
möjliggöra snabba tågförbindelser till Stockholm. En snabb och välfungerande
kollektivtrafik är en prioriterad fråga för Nynäshamns kommun.
Nynäshamn och Haninge har en gemensam Kustplan från 2002 som är i behov av
uppdatering.
Muskö är beläget i anslutning till Ösmo i Nynäshamns kommun. Flera frågor
rörande utvecklingen av Muskö, exempelvis förskola, skola och kollektivtrafik ser
Nynäshamns kommun gärna ett samarbete kring.
Arbetet inom de gemensamma nätverken och samarbetsorganen löper väl och är
viktiga för att stärka de enskilda kommunerna och Södertörn. Nynäshamns
kommun ser fram emot fortsatt nära samverkan inom dessa organ samt
ovanstående frågor även framöver.

Remissen finns att hämta på www.haninge.se/op2030

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: KS/2015/0127/212
Handläggare: Anna Eklund

2015-08-10

Kommunstyrelsen

Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för
Haninge kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över
samrådsförslag till ny översiktsplan för Haninge kommun.
Haninge angränsar till Nynäshamn i norr och är därmed en mycket viktig
samarbetspart då det gäller utvecklingsfrågor. Genom båda kommunerna löper
viktiga kommunikationsstråk såsom Nynäsbanan och väg 73. Kommunerna ingår
därutöver i gemensamma samarbetsorgan och delar en rad intressen. Detta
yttrande berör främst de mellankommunala intressena i översiktplanen.
I Nynäshamns kommuns översiktsplan (2012) redovisas mellankommunala
intressen med Haninge, varav några viktiga är:
o
o
o
o
o
o

Tillgängligheten till den regionala kärnan Haninge centrum
Transport av gods på järnväg och väg 73
Avfallshantering via bolaget SRV Återvinning AB
Riksintresse för anslutande trafikförsörjning
Utveckling av regional grönkil.
Kust och hav, delar av avrinningsområdet Muskån/Hammerstaån och Södertörns
och Södertäljes huvudavrinningsområde.

Synpunkter på förslaget
Frågor som rör de mellankommunala intressena beskrivs i förslaget till ny
översiktsplanen för Haninge kommun. Där nämns nätverk, samarbetsorgan samt
Spårväg syd och utvecklingen kring stråket Stockholm/Globen-Norvik som
centrala mellankommunala frågor. Nynäshamns kommun instämmer i detta och
vill poängtera att även Tvärförbindelse Södertörn är en viktig infrastrukturfråga
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som kommunerna bör samarbeta kring. Avsnittet i översiktsplanen kan med fördel
förtydligas kring vilka mellankommunala frågor som berör vilken kommun.
Nynäshamns kommun är positiv till att utvecklingen i Haninge är koncentrerad till
befintliga pendelstågsstationer då det är viktigt att antalet stationer inte ökar för att
möjliggöra snabba tågförbindelser till Stockholm. En snabb och välfungerande
kollektivtrafik är en prioriterad fråga för Nynäshamns kommun.
Nynäshamn och Haninge har en gemensam Kustplan från 2002 som är i behov av
uppdatering.
Muskö är beläget i anslutning till Ösmo i Nynäshamns kommun. Flera frågor
rörande utvecklingen av Muskö, exempelvis förskola, skola och kollektivtrafik ser
Nynäshamns kommun gärna ett samarbete kring.
Arbetet inom de gemensamma nätverken och samarbetsorganen löper väl och är
viktiga för att stärka de enskilda kommunerna och Södertörn. Nynäshamns
kommun ser fram emot fortsatt nära samverkan inom dessa organ samt
ovanstående frågor även framöver.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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§ 81

Au § 81

2015/0132/100

Yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-07-28.
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet om ny
säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).
Den 1 januari 2017 är det tänkt att säkerhetsskyddslagen (1996:627) ersätts med
en ny säkerhetsskyddslag.
Syftet med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen är att den bättre anpassas till
det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och
till de krav det internationella samarbetet ställer.
Sammanfattningsvis ska den nya lagen svara mot de förändrade kraven på
säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en
ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och
att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi.

En sammanfattning bifogas handlingarna. Betänkandet finns på
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201525/

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Planering och samhällsutveckling
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Sid
Ärendenummer: KS 2015/0132/100
Handläggare: Kenneth Kollberg

2015-07-28
Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet om ny
säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).
Bakgrund
Den 1 januari 2017 är det tänkt att säkerhetsskyddslagen (1996:627) ersätts med
en ny säkerhetsskyddslag.
Syftet med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen är att den bättre anpassas till
det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och
till de krav det internationella samarbetet ställer.
Sammanfattningsvis ska den nya lagen svara mot de förändrade kraven på
säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en
ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och
att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi.
Den nya lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger på fyra
informationssäkerhetsklasser av internationell modell och som i sin tur påverkar
utformningen av åtgärder för säkerhetsskydd inom; informationssäkerhet, fysisk
säkerhet och personalsäkerhet.
Säkerhetsskyddslagen bör även fortsättningsvis i huvudsak ta sikte på de för
Sverige viktigaste verksamheterna och funktionerna. Fokus bör ligga på det som
är mest skyddsvärt för nationen.
I det nya lagförslaget lyfts säkerhetsskyddsanalysen fram som en viktig del av
säkerhetsskyddsarbetet och ansvaret har tydliggjorts. Den som ansvarar för en
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säkerhetskänslig verksamhet har ansvaret att utreda behovet av säkerhetsskydd, se
till att säkerhetsskyddsåtgärder vidtas, kontrollera att bestämmelserna om
säkerhetsskydd följs samt lämna uppgifter som följer av viss angiven
rapporteringsskyldighet till utsedda tillsynsmyndigheter.
Lagförslaget förordar också att säkerhetsskyddsanalysen så långt som möjligt bör
samordnas med andra typer av risk- och sårbarhetsanalyser som syftar till att
stärka skyddet av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur 1.
Lagförslaget innebär också att svenskt medborgarskap inte längre ska vara ett
behörighetsgrundande krav för att inneha en säkerhetsklassad anställning hos
staten, kommuner eller landsting.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslås bli säkerhetsskyddsstödjande myndighet för kommuner och landsting när det gäller rådgivning och
tillsyn samt få rätten att meddela föreskrifter.
Det införs en obligatorisk skyldighet att anmäla allvarlig säkerhetshotande
verksamhet till tillsynsmyndighet.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Nynäshamns kommun ställer sig till övervägande del positiv till utredningens
förslag till ny säkerhetsskyddslag.
Vi anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är lämplig myndighet
att bli säkerhetsskyddsstödjande myndighet för kommuner och landsting.
Kommunens roll och ansvar i säkerhetsskyddsarbetet anser vi behöver
tydliggöras. Ur ett kommunalt perspektiv anser vi att det är viktigt att tydliggöra
vilket ansvar och roll kommunen/kommunerna ska ha i det fortsatta arbetet med
att utveckla säkerhetsskyddet. I betänkandet anser vi att det råder en viss
otydlighet. Som lagförslaget nu är utformat lämnar det utrymme för vida
tolkningar och riskerar därmed att bidra till att skapa osäkerhet och som kan
komma att hämma handlingskraften i det fortsatta arbetet.
Ur ett kommunalt perspektiv är det också av vikt att även betona att
kunskapsnivån kan behöva stimmuleras genom utbildningsinsatser och stöd.

1

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

3(3)
Avslutningsvis görs den sammanfattande bedömningen att förslaget till en ny
säkerhetsskyddslag kan utgöra ett stöd i det för kommunen fortsatta arbetet. Men
det förutsätter ett tydliggörande av kommunens roll och ansvar.

Birgitta Elvås
kommunchef

Kenneth Kollberg
säkerhetschef

Bilagor
1. Sammanfattning av Betänkande om säkerhetsskyddslagen (SOU 2015:25)
2. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2015/03/sou-201525/
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2015/0036/449

§ 82
Ansökan om folkhälsomedel för utveckling av öppenvård
för barn och unga och deras familjer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämndens ansökan om
1 198 000 kronor för 2015 och 2016 till projektet ”Utveckling av öppenvård för
barn och unga och deras familjer”. Medlen tas från de särskilt avsatta
folkhälsomedlen.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 5 augusti 2015.
Barn och ungdomar som lever i ett socialt utanförskap löper en större risk att
drabbas av psykisk och fysisk ohälsa senare i livet. Ett utanförskap i unga år
riskerar också att leda till långvarig arbetslöshet, olika former av sociala problem
eller kriminalitet. Hög skolfrånvaro är ett tidigt tecken på ett socialt utanförskap
och är idag oroväckande hög.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer: KS/2015/0036/449
Handläggare: Catherine Forsberg

KSF

2015-08-05

Kommunstyrelsen

Ansökan om folkhälsomedel för utveckling av öppenvård
för barn och unga och deras familjer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämndens ansökan om 1198 000
konor för 2015 och 2016 till projektet ”Utveckling av öppenvård för barn och
unga och deras familjer”. Medlen tas från de särskilt avsatta folkhälsomedlen.
Ärendebeskrivning
Barn och ungdomar som lever i ett socialt utanförskap löper en större risk att
drabbas av psykisk och fysisk ohälsa senare i livet. Ett utanförskap i unga år
riskerar också att leda till långvarig arbetslöshet, olika former av sociala problem
eller kriminalitet. Hög skolfrånvaro är ett tidigt tecken på ett socialt utanförskap
och är idag oroväckande hög.
För att motverka utanförskapet vill socialförvaltningen fortsätta utveckla det
tidigare förebyggande arbetet för barn och ungdomar samt deras familjer. Under
projekttiden ska socialförvaltningens öppenvård införa fler evidensbaserade
metoder och förbättra samarbetet och samverkan både internt och externt.
Socialnämnden ansöker därför om 1 198 000 kronor från de särskilt avsatta
folkhälsomedlen till projektet ”Utveckling av öppenvård för barn, unga och deras
familjer”.
Projektets förväntade långsiktiga effekter är:
 Ett utvecklat samarbetet inom öppenvårdsverksamheten för barn, unga och
deras familjer.
 Ett utvecklat samverkan mellan öppenvårdsverksamheten och andra
enheter på socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen samt
externa aktörer gällande barn under 12 år och deras familjer samt
ungdomar 12-18 år och deras familjer.
 Införande och användande av nya evidensbaserade metoder för barn under
12 år och deras familjer.
Projektet förväntas pågå under perioden 15 september 2015 till 30 september
2018.
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja
socialnämndens ansökan om projektmedel från de särskilt avsatta
folkhälsomedlen för att utveckla öppenvården för barn och unga och deras
familjer. Projektet beräknas pågå under 3 år med start i mitten av september 2015.
Socialförvaltningen ansöker om 1 198 000 kronor för 2015 och 2016. Inför åren
2017 och 2018 kommer förvaltningen att ansöka på nytt under hösten 2016. Den
totala kostnaden för projektet beräknas bli 2 900 000 konor

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att projektet bidrar till att skapa
förutsättningar för en jämlik hälsa i och med att insatserna syftar till att utveckla
stödet till utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Hög skolfrånvaro och svaga
skolprestationer är associerat med en högre risk för framtida missbruk, psykisk
ohälsa och socialt utanförskap. Eftersom projektet syftar till att utveckla en mer
holistiskt och evidensbaserad öppenvård som kan erbjuda ett bättre stöd till
individen eller familjen så kan projektet på lite längre sikt bidra till en bättre
psykisk och fysisk hälsa bland utsatta grupper. Att förbättra tillgängligheten till
öppenvården samt att utveckla samverkan med andra aktörer som kommer i
kontakt med barn, ungdomar och deras familjer är en förutsättning för att kunna
erbjuda tidiga insatser. Samtliga delar i projektet bedöms ligga i linje med
kommunens ambition att bygga ett hållbart samhälle med fokus på barn och
ungdomars livsvillkor.

Birgitta Elvås
kommunchef

Catherine Forsberg
folkhälsosamordnare

Bilagor: Beslutsunderlag och projektdirektiv
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§ 83
Samlad slutrapport för projekten –
Hälsofrämjande skola i sorunda, Socialtjänstens
ungdomsteam och Tillgänglig fritid för alla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 juli 2015.
Under 2012- våren 2015 har tre utvecklingsprojekt genomförts i Nynäshamns
kommun som har finansierats av särskilt avsatta folkhälsomedel.
Ambitionen när projekten startade var ett mer samlat arbete för att skapa goda
uppväxtvillkor för Nynäshamns barn och ungdomar. Satsningarna skulle utveckla
kunskaper och erfarenheter som långsiktig skulle kunna genomföras inom fler
verksamheter. För att kunna lära av projekten har uppföljningar och utvärderingar
genomförts i form av
•

projektledarnas statusrapporter och slutrapport

•

processutvärdering av Jönköpings högskola

Dessutom har socioekonomiska analyser genomförts på projekten Socialtjänstens
ungdomsteam och Hälsofrämjande skola i Sorunda.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Catherine Forsberg

KSF1

2015-07-08

Samlad slutrapport för projekten –
Hälsofrämjande skola i sorunda, Socialtjänstens
ungdomsteam och Tillgänglig fritid för alla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten.
Bakgrund
Under 2012- våren 2015 har tre utvecklingsprojekt genomförts i Nynäshamns
kommun som har finansierats av särskilt avsatta folkhälsomedel.
Ambitionen när projekten startade var ett mer samlat arbete för att skapa goda
uppväxtvillkor för Nynäshamns barn och ungdomar. Satsningarna skulle utveckla
kunskaper och erfarenheter som långsiktig skulle kunna genomföras inom fler
verksamheter. För att kunna lära av projekten har uppföljningar och utvärderingar
genomförts i form av


projektledarnas statusrapporter och slutrapport



processutvärdering av Jönköpings högskola

Dessutom har socioekonomiska analyser genomförts på projekten Socialtjänstens
ungdomsteam och Hälsofrämjande skola i Sorunda.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Projekten har avslutats och en samlad slutrapport har tagits fram av
kommunstyrelseförvaltningen för att kunna ge en bild av projektens innehåll och
resultat. Innehållet i slutrapporten är taget från projektledarnas slutrapporter samt
Jönköpings processutvärdering och kommunens socioekonomiska analyser.
Resultaten visar bland annat att den ogiltiga frånvaron minskat och att
kunskapsresultaten förbättrats i skolområdet där projektet hälsofrämjande skola
genomfördes. Projektledarens uppföljning pekar också på att elevernas upplevda
trygghet har ökat. Det mest märkbara resultatet i skolprojektet är en förändrad syn
på elevernas lärande och en bättre kommunikation mellan skolområdets olika
professioner. Projektet Socialtjänstens ungdomsteam har resulterat i kortare
ärendegångar och att antalet ungdomsplaceringar har minskat. Medarbetarna
upplever att befintlig kompetens på ett bättre sätt används i teamet. Samverkan
inom socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet, med skolor och fritidsaktörer
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har också förbättrats. Kommunens fritidsverksamhet har utvecklat ett utåtriktat
arbetssätt och fler anpassade aktiviteter utifrån tonåringarnas egna önskemål.
Verksamheten heter idag Ung fritid.
Utvärderingen av Jönköpings högskola visade att projekten bidragit till att
verksamheterna utvecklat sitt hälsofrämjande arbete. Den pekar också på att
resultatet hade kunnat bli ännu bättre om projekten haft färre och mer specifika
mål och fler avgränsningar. Utvärderarna rekommenderar att framtida
folkhälsosatsningar i Nynäshamns kommun utgår från så kallade SMARTA
projektmål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistisk, Tidssatt). Dessutom bör det
redan från början finnas en plan för hur verksamheten ska hantera långvarig
sjukfrånvaro av en eller flera projektmedarbetare. Det kan annars bli ett stort
hinder i utvecklingen av projekten.
De socioekonomiska beräkningarna visar att projekten långsiktigt kan bidra till
samhällsekonomiska vinster i form av uteblivna kostnader för olika
samhällsaktörer. Kostnaden för samtliga projekt var 14,5 miljoner kronor fördelat
på tre år. Av de två projekt där kommunen gjort en kostnadsanalys kan de
tillsammans medföra en samhällsvinst på minst 146 miljoner kronor på 45 år.
Projekten har lett till många nya kunskaper och erfarenheter. Under våren 2015
har förvaltningarna hjälp till att ta fram förslag på kommunens folkhälsostrategi.
Strategin syftar till att skapa tydlighet när det gäller vilka folkhälsoinsatser som
ska prioriteras fram till år 2025. I förslaget finns strategier för fortsatt
genomförande av projektens positiva resultat.

Birgitta Elvås

Catherine Forsberg

kommunchef

folkhälsosamordnare
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§ 84

Au § 84

2015/0175/261

Godkännande av avtal om anläggningsarrende för vindkraft
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om
anläggningsarrende för vindraft på fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3 samt att ge
kommunstyrelsens mark- och exploateringschef i uppdrag att underteckna avtalet.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun äger fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3. Fastigheterna har i
kommunens översiktsplan pekats ut som utredningsområde för vindkraft.
Arrendeavtalet omfattar ön Yxlös båda södra uddar. Den närmsta bebyggelsen
finns norr och nordost om arrendestället. Bebyggelsen utgörs av permanent- och
fritidshus, främst enbostadshus. Inom 700 meter från arrendeställets gränser ligger
ca 30 byggnader.
Avtalet om anläggningsarrende innebär att verksamhetsutövaren, Sveavind, får
rätt att maximalt uppföra 9 vindkraftverk med en maximal effekt om totalt 45
MW. Slutgiltig utformning och antalet vindkraftverk bestäms dock senare, efter
vindmätning och tillstånd, se stycke nedan. Arrendetiden är 30 år och förlängs
med 5 år i taget om avtalet inte sägs upp inom stipulerad tid.
Arrendeavgiften utgörs dels av engångsersättning (25 000 kronor /tillståndsgiven
MW) och dels av årlig ersättning baserat på 4 procent av försäljningssumman på
försåld el, dock lägst 40 000 kronor /installerad MW. Även en bonus kan utfalla
om produktionen överstiger en viss kapacitetsfaktor.
I arrendeavtalet har även fråga om överlåtelse reglerats särskilt. Sveavinds
ambition är erbjuda allmänheten andelar efter att tillstånd erhållits och
vindmätning pågått i minst ett år. Kommunen ska acceptera överlåtelse av avtalet,
om inte övertagande arrendatorn är konkursmässig eller att kommunen på annat
sätt skäligen inte kan nöjas med denne.
Arrendet i sig är dock bara ett delmoment i den process verksamhetsutövaren
måste genomgå för att slutligen kunna realisera vindraftverken och elproduktion.
För att kunna fastställa om vindkraft är lämpligt behöver vindmätningar
genomföras på plats. Om det visar sig vid vindmätningarna, som behöver pågå
under ett år, att området är lämpligt för vindkraft behöver en prövningsprocess
inledas av verksamhetsutövaren.
Prövningsprocessen innebär att ett miljöbalkstillstånd måste ges från
länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd kan ges när samråd har hållits med berörda
parter, när en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats samt om kommunen har
tillstyrkt företaget, det vill säga att kommunen har veto i frågan. Processen med
vindmätning och tillståndsgivning kan normalt ta mellan 2-5 år.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

Mark- och exploatering

2015-06-30

Kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige

Godkännande av avtal om anläggningsarrende för vindkraft
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om
anläggningsarrende för vindraft på fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3 samt att ge
kommunstyrelsens mark- och exploateringschef i uppdrag att underteckna avtalet.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun äger fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3. Fastigheterna har i
kommunens översiktsplan pekats ut som utredningsområde för vindkraft.
Arrendeavtalet omfattar ön Yxlös båda södra uddar. Den närmsta bebyggelsen
finns norr och nordost om arrendestället. Bebyggelsen utgörs av permanent- och
fritidshus, främst enbostadshus. Inom 700 meter från arrendeställets gränser ligger
ca 30 byggnader.
Avtalet om anläggningsarrende innebär att verksamhetsutövaren, Sveavind, får
rätt att maximalt uppföra 9 vindkraftverk med en maximal effekt om totalt 45
MW. Slutgiltig utformning och antalet vindkraftverk bestäms dock senare, efter
vindmätning och tillstånd, se stycke nedan. Arrendetiden är 30 år och förlängs
med 5 år i taget om avtalet inte sägs upp inom stipulerad tid.
Arrendeavgiften utgörs dels av engångsersättning (25 000 kronor /tillståndsgiven
MW) och dels av årlig ersättning baserat på 4 procent av försäljningssumman på
försåld el, dock lägst 40 000 kronor /installerad MW. Även en bonus kan utfalla
om produktionen överstiger en viss kapacitetsfaktor.

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

2(2)
I arrendeavtalet har även fråga om överlåtelse reglerats särskilt. Sveavinds
ambition är erbjuda allmänheten andelar efter att tillstånd erhållits och
vindmätning pågått i minst ett år. Kommunen ska acceptera överlåtelse av avtalet,
om inte övertagande arrendatorn är konkursmässig eller att kommunen på annat
sätt skäligen inte kan nöjas med denne.
Arrendet i sig är dock bara ett delmoment i den process verksamhetsutövaren
måste genomgå för att slutligen kunna realisera vindraftverken och elproduktion.
För att kunna fastställa om vindkraft är lämpligt behöver vindmätningar
genomföras på plats. Om det visar sig vid vindmätningarna, som behöver pågå
under ett år, att området är lämpligt för vindkraft behöver en prövningsprocess
inledas av verksamhetsutövaren.
Prövningsprocessen innebär att ett miljöbalkstillstånd måste ges från
länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd kan ges när samråd har hållits med berörda
parter, när en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats samt om kommunen har
tillstyrkt företaget, det vill säga att kommunen har veto i frågan. Processen med
vindmätning och tillståndsgivning kan normalt ta mellan 2-5 år.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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§ 85

Au § 85

2015/0164/004

Avhändande av taltidningen Nynäsbandet till Kungliga
Biblioteket
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Avhända sig taltidningen Nynäsbandet till Kungliga biblioteket enligt 15 §
arkivlagen,
- Uppdra åt kultur-och fritidsnämndens ordförande att underteckna bilagt avtal.
Ärendebeskrivning
I Nynäshamns Biblioteks magasin ligger ca 500 kassettband och ytterligare ett 30tal rullband med inspelningar av kommunens egen taltidning, Nynäsbandet.
Nynäsbandet var en inläsningstjänst för synskadade och gavs ut en gång i veckan
från 1979 fram till 1990-talet.
Inspelningarna av Nynäsbandet är allmänna handlingar. Varken kassettband eller
rullband är arkivbeständiga medium vilket innebär att inspelningarna kommer att
förstöras över tid om de inte tas omhand på rätt sätt. Nynäshamns kommun har
inte rätt förutsättningar att vårda banden. Kungliga Biblioteket (KB) är
intresserade av att ta emot banden och förvara dem i sina arkiv. Överlämnas
banden till KB kommer de att sköta den framtida vården av dem.
Kommunen får enligt 15 § arkivlagen avhända sig allmänna handlingar endast om
det sker med stöd av ett beslut i kommunfullmäktige.
Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 22 juni 2015, § 54 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avhända sig taltidningen Nynäsbandet till Kungliga biblioteket enligt 15 §
arkivlagen,
2. Uppdra åt kultur-och fritidsnämndens ordförande att underteckna bilagt avtal.
Kommunstyrelseförvaltingens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2015-06-03.
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Ärendenummer: 2015/0164/004-1
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen

2015-07-14
Kommunstyrelsen

Avhändande av taltidningen Nynäsbandet till Kungliga
Biblioteket
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Avhända sig taltidningen Nynäsbandet till Kungliga biblioteket enligt 15 §
arkivlagen,
- Uppdra åt kultur-och fritidsnämndens ordförande att underteckna bilagt avtal.
Ärendebeskrivning
I Nynäshamns Biblioteks magasin ligger ca 500 kassettband och ytterligare ett 30tal rullband med inspelningar av kommunens egen taltidning, Nynäsbandet.
Nynäsbandet var en inläsningstjänst för synskadade och gavs ut en gång i veckan
från 1979 fram till 1990-talet.
Inspelningarna av Nynäsbandet är allmänna handlingar. Varken kassettband eller
rullband är arkivbeständiga medium vilket innebär att inspelningarna kommer att
förstöras över tid om de inte tas omhand på rätt sätt. Nynäshamns kommun har
inte rätt förutsättningar att vårda banden. Kungliga Biblioteket (KB) är
intresserade av att ta emot banden och förvara dem i sina arkiv. Överlämnas
banden till KB kommer de att sköta den framtida vården av dem.
Kommunen får enligt 15 § arkivlagen avhända sig allmänna handlingar endast om
det sker med stöd av ett beslut i kommunfullmäktige.
Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 22 juni 2015, § 54 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avhända sig taltidningen Nynäsbandet till Kungliga biblioteket enligt 15 §
arkivlagen,
2. Uppdra åt kultur-och fritidsnämndens ordförande att underteckna bilagt avtal.
Kommunstyrelseförvaltingens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2015-06-03.
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Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-06-22, § 54
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-03
Avtal om överlåtelse av material till Kungliga biblioteket

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2015-08-19
Au § 86

2015/0160/299

§ 86
Inköp av lägenhet i BRF Fyren 15
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut översänds separat.
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§ 87

2015/0070/060

Svar på motion om härbärge - tak över huvudet-garanti
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. uppdra till socialnämnden att redovisa resultatet av den utredning som
inletts om härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till
kommunfullmäktige,
2. motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som
inkom 18 mars 2015, föreslås att kommunen utreder möjligheten att öppna
härbärge för behövande samt införa tak över huvudet-garanti.
Motionen har remitterats till socialnämnden som 2 juni 2015, § 64, beslutade att
anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.
Socialnämnden konstaterar i yttrandet liksom motionärerna att det finns ett behov
av att se över möjligheterna till tillfälliga boendelösningar för personer i akut
hemlöshet och om tak över huvudet-garanti ska införas i kommunen. På
socialförvaltningen har därför en utredning kring detta inletts. Utredningen ska
vara klar vid årsskiftet 2015/2016..
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot socialnämndens yttrande
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att
redovisa resultatet av den pågående utredningen om härbärgeverksamhet och tak
över huvudet-garanti till kommunfullmäktige. Vidare föreslås att motionen
därmed ska anses besvarad.
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Ärendenummer: 2015/0070/060
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen

2015-07-13
Kommunstyrelsen

Svar på motion om härbärge - tak över huvudet-garanti
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. uppdra till socialnämnden att redovisa resultatet av den utredning som
inletts om härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till
kommunfullmäktige,
2. motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som
inkom 18 mars 2015, föreslås att kommunen utreder möjligheten att öppna
härbärge för behövande samt införa tak över huvudet-garanti.
Motionen har remitterats till socialnämnden som 2 juni 2015, § 64, beslutade att
anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.
Socialnämnden konstaterar i yttrandet liksom motionärerna att det finns ett behov
av att se över möjligheterna till tillfälliga boendelösningar för personer i akut
hemlöshet och om tak över huvudet-garanti ska införas i kommunen. På
socialförvaltningen har därför en utredning kring detta inletts. Utredningen ska
vara klar vid årsskiftet 2015/2016..
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot socialnämndens yttrande
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att
redovisa resultatet av den pågående utredningen om härbärgeverksamhet och tak
över huvudet-garanti till kommunfullmäktige. Vidare föreslås att motionen
därmed ska anses besvarad.
Ärendebeskrivning
En motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) inkom
18 mars 2015. Motionärerna framhåller i sin motion att tak över huvudet är
fastslaget som en mänsklig rättighet i FN:s konvention om de mänskliga
rättigheterna samt i den så kallade ESK-konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter.
Vänsterpartiet i Nynäshamn yrkar utifrån detta på att:
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1. kommunen skyndsamt utreder möjligheten att öppna ett härbärge i
kommunen, gärna i samverkan med civilsamhället.
2. kommunen inför ”tak över huvudet-garanti”
Socialnämndens yttrande över motionen
Motionen har remitterats till socialnämnden som 2 juni 2015, § 64 beslutade att
anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.
Socialnämnden har också avgett yttrande över en motion i ett likalydande ämne,
motion om etablering av härbärgeverksamhet från (kd), socialnämnden 2015-0602, § 64. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärendena behandlas pararellt.
Enligt yttrandet över motion om härberge – tak över huvudet-garanti ökar antalet
personer som är bostadlösa i takt med att klimatet på den allmänna bostadsmarknaden blir allt hårdare. Nämnden anför att socialförvaltningen gör en
individuell prövning varje gång en person söker stöd hos socialtjänsten, och kan i
akuta nödsituationer bevilja stöd för boende.
Härbärge
Ett härbärge är ett enklare övernattningsställe för personer i akut hemlöshet, ofta
med missbruksproblematik. Härbärgen kan drivas av kommun, landsting eller
ideella organisationer.
Socialnämnden anser att det finns behov av att grundligt utreda behovet av en
härbärgesverksamhet med fasta platser i kommunen. Med anledning av det har
förvaltningen inlett en utredning som ska svara på:
- hur omfattande gruppen hemlösa med missbruksproblematik är
- hur behoven hos gruppen med missbruksproblematik bäst tillgodoses i
kommunen med hänsyn till boende, behandling och sysselsättning
- olika former för hur en härbärgesverksamhet eller andra boendelösningar
kan bedrivas, till exempel i samarbete med andra aktörer.
- kostnader för olika boendelösningar, inklusive härbärgesverksamhet
Utredningen beräknas vara klar vid årsskiftet 2015/2016.
Tak över huvudet-garanti
Av yttrandet framgår att i kommunen sker en prövning om tillfällig boendelösning
ska beviljas från fall till fall. Tak över huvudet-garanti gäller tillfälligt boende på
härbärge eller liknande och riktar sig därför till målgruppen i akut hemlöshet 1
enligt socialnämnden.
1

Det vill säga en person som är hänvisad till akutboende, härberge, jourboende, skyddat boende
eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen enligt Socialstyrelsen, Hemlöshet och utestängning
från bostadsmarknaden, 2011
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Nämnden anser att om kommunen ska införa en tak över huvudet-garanti behöver
en utredning göras av målgruppens omfattning och behov. Parallellt med
utredningen om härbärgesverksamhet för hemlösa med missbruksproblematik
avser socialnämnden att se över om det finns behov och möjlighet att införa tak
över huvudet-garanti.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
I motionen omnämns även det ökande antalet EU-medborgare som befinner sig
tillfälligt i kommunen och inte har någon bostad. EU-medborgare har rätt att
vistas i Sverige i upp till tre månader, därefter har EU-medborgare fortsatt rätt att
stanna under förutsättning att de har tillräckliga resurser att försörja sig. 2
När en person inte är bosatt i Sverige har vistelsekommunen biståndsansvaret. För
utländska medborgare som vistas i kommunen men som inte är bosatta i
kommunen följer av praxis att socialtjänsten endast ansvarar för akuta insatser. 3
Det innebär att kommunen har ett yttersta ansvar i enlighet med socialtjänstlagen
att, när en nödsituation uppstår, bistå människor oavsett nationalitet.
Socialnämnden framhåller i sitt yttrande i svar på motion om härbärgeverksamhet
(KS2015/0111/060-2) att hemlösa EU-migranter är en fråga som rör hela Sverige
och en nationell samordnare har tillsatts av regeringen för att stödja kommuner
och andra som möter utesatta EU-medborgare som vistas i Sverige.
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har fått i uppdrag att ta fram
gemensamma riktlinjer för länet. Socialchefen i Nynäshamns kommun är utsedd
att delta i KSL-gruppen och att även ta upp frågan inom nätverket för
Södertörnskommunernas socialchefer.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot socialnämndens yttrande
över motion om härbärge - tak över huvudet-garanti och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att redovisa resultatet
av den pågående utredningen om härbärgeverksamhet och tak över huvudetgaranti till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen därmed ska anses besvarad.

Birgitta Elvås
kommunchef
Bilagor
2
3

Utlänningslagen (2005:716)
RÅ 1995 ref.70

Susanne Wallgren
utredare
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Socialnämndens beslut 2015-06-02, § 64
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-04
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Sammanträdesdatum

2015-08-19
Au § 88

2015/0111/060

§ 88
Svar på motion om härbärgeverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. uppdra till socialnämnden att redovisa resultatet av den utredning som
inletts om härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till
kommunfullmäktige,
2. motionen anses därmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Motion från Antonella Pirrone (KD) och Ingvar Lundstedt (KD) om etablering av
härbärgeverksamhet inkom den 10 april 2015. Motionärerna yrkar att
Nynäshamns kommun visar på ett steg i rätt riktning genom att:
-

Utreda möjligheten till att etablera härbärgeverksamhet inriktat i huvudsak
mot kommunens invånare med eller utan samverkan med andra aktörer.

-

Säkerställa kommuninvånarnas behov av tillfälliga boendelösningar. Med
det menas inte hänvisning till olika boendealternativ som skulle kunna
förväxlas med besöks/turistinformation.

-

Inleda ett samarbete kring EU-migranterna med Södertörnskommunerna
och Stockholms stad.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: 2015/0111/060
Handläggare: Eva Ryman

Kansliavdelningen

2015-08-04
Kommunstyrelsen

Svar på motion om härbärgeverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. uppdra till socialnämnden att redovisa resultatet av den utredning som
inletts om härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till
kommunfullmäktige,
2. motionen anses därmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Motion från Antonella Pirrone (KD) och Ingvar Lundstedt (KD) om etablering av
härbärgeverksamhet inkom den 10 april 2015. Motionärerna yrkar att
Nynäshamns kommun visar på ett steg i rätt riktning genom att:
-

Utreda möjligheten till att etablera härbärgeverksamhet inriktat i huvudsak
mot kommunens invånare med eller utan samverkan med andra aktörer.

-

Säkerställa kommuninvånarnas behov av tillfälliga boendelösningar. Med
det menas inte hänvisning till olika boendealternativ som skulle kunna
förväxlas med besöks/turistinformation.

-

Inleda ett samarbete kring EU-migranterna med Södertörnskommunerna
och Stockholms stad.

Socialnämndens yttrande över motionen
Socialnämnden har avgett yttrande över motionen 2015-06-02, § 64.
Socialnämnden har beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt
yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.
Socialnämnden har också avgett yttrande över en motion om härbärge – tak över
huvudet garanti från Vänsterpartiet, socialnämnden 2015-06-02, § 63.
Kommunstyrelseförvaltningen har avgett förslag till kommunstyrelsen över
motionen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärendena behandlas
parallellt.
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Härbärgeverksamhet
Av socialförvaltningens skrivelse framgår att socialförvaltningen har sett ett
behov av att grundligt utreda behovet av en härbärgeverksamhet med fasta platser
i kommunen. Förvaltningen har med anledning av det inlett en utredning.
Utredningen ska svara på
-

hur omfattande gruppen hemlösa med missbruksproblematik är
hur behoven hos gruppen med missbruksproblematik bäst tillgodoses i
kommunen med hänsyn till boende, behandling och sysselsättning,
olika former för hur en härbärgeverksamhet eller andra boendelösningar
kan bedrivas, till exempel i samarbete med andra aktörer,
kostnader för olika boendelösningar, inklusive härbärgeverksamhet.

Behov av tillfälliga boendelösningar
Av socialförvaltningens skrivelse framgår att förvaltningen parallellt med
utredningen om härbärgeverksamhet för hemlösa med missbruksproblematik ser
över hur behovet av tillfälliga boendelösningar tillgodoses idag i sin helhet och
om det finns behov och möjlighet att införa tak över huvudet-garanti.
Samarbete kring EU-migranter
Antalet EU-migranter som inte har tak över huvudet har ökat, i form av EUmedborgare som tillfälligt befinner sig i kommunen och inte har någon bostad.
EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i 3 månader,
och längre tid om personen kan försörja sig. Av socialförvaltningens skrivelse
framgår också att en frivilliggrupp under några månader erbjöd övernattning för
de hemlösa EU-migranter som befann sig i Nynäshamns kommun i en lokal som
tillhandahölls av kommunen.
Socialförvaltningen framhåller i sin skrivelse att hemlösa EU-migranter är en
fråga som rör hela Sverige och en nationell samordnare har tillsatts av regeringen
för att stödja myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter
utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige. I Stockholms län har
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) fått i uppdrag att ta fram gemensamma
riktlinjer för länet. Socialförvaltningen ser positivt på frågan om samarbete mellan
Södertörnskommunerna och tar upp frågan i nätverket för Södertörnskommunernas socialchefer.
Socialförvaltningen ser ett stort behov av att förtydliga roller och ansvar på
nationell, regional och kommunal nivå och ser det som viktigt att kommunen
fortsätter att aktivt delta i de nätverk som pågår för dessa frågor.
Socialnämndens svar på medborgarförslag om bostadslösa
I motionen hänvisas till ett tidigare medborgarförslag om hjälp till bostadslösa.
Förslagsställaren föreslog att några av kommunens sporthallar skulle hållas öppna
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på nätterna för bostadslösa personer. Socialnämnden beslutade 2015-03-24, § 35
att avslå medborgarförslaget.
Av socialförvaltningen tjänsteskrivelse till ärendet framgår att förvaltningen ska
gå vidare med en fördjupad utredning av hur stort behovet är och hur kommunen
eventuellt i samverkan med ideella föreningar kan skapa lösningar för tillfälligt
skydd för natten.
Sammanfattning och kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen har sett ett behov av att grundligt utreda härbärgeverksamhet
för hemlösa med missbruksproblematik med fasta platser i kommunen.
Förvaltningen har med anledning av detta inlett en utredning. Parallellt med den
utredningen avser socialförvaltningen att se över behov och möjlighet att införa
tak över huvudet-garanti.
För utländska personer som vistas i kommunen men som inte är bosatta i
kommunen följer av praxis att socialtjänsten endast ansvarar för akuta insatser 1.
Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och individuell prövning
av den sökandes behov och utredningen ska också fastställa om behovet kan
tillgodoses på annat sätt. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller barn.
Även om en familj inte själv söker hjälp har socialtjänsten bland annat genom
uppsökande verksamhet ett ansvar att försäkra sig om att inte något barn far illa 2.
Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har fått uppdraget att ta fram
gemensamma riktlinjer för länet beträffande EU-migranter. Socialchefen tar upp
frågan om samarbete mellan Södertörnskommunerna inom nätverket för
Södertörnskommunernas socialchefer.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot socialnämndens yttrande
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att
redovisa resultatet av den pågående utredningen om härbärgeverksamhet och tak
över huvudet-garanti till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen därmed ska anses besvarad.

Birgitta Elvås
kommunchef

Eva Ryman
kommunsekreterare

Bilagor:
1

RÅ 1995 ref.70
Källa: SKL ”juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare”

2
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Motionen 2015-03-16
Socialnämndens beslut 2015-06-02, § 64
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-04
Socialnämndens beslut 2015-03-24, § 35
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-02

Expediering av beslut:
Motionären
Socialnämnden
Akten
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Sammanträdesdatum

2015-08-19
Au § 89

§ 89

2015/0227/060

Svar på motion om avgiftsfri skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som
inkom 24 november 2014, föreslås att Nynäshamns kommun inför en avgiftsfri
skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med
avgifter som tas ut av förälder eller vårdnadshavare.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden beslutade
11 juni 2015, § 88 att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
översända det till kommunstyrelsen. I yttrandet konstateras att motionärerna vill
förbjuda alla avgiftsuttag i kommunens skolor. Barn- och utbildningsnämnden
anser att skolornas rätt att ta ut obetydliga kostnader bör finnas kvar för att ge
skolorna ökad frihet att anpassa undervisningen efter behov och elevgruppernas
intressen.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: 2014/0227/060
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen
2015-07-08

Kommunstyrelsen

Svar på motion om avgiftsfri skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som
inkom 24 november 2014, föreslås att Nynäshamns kommun inför en avgiftsfri
skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med
avgifter som tas ut av förälder eller vårdnadshavare.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden beslutade
11 juni 2015, § 88 att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
översända det till kommunstyrelsen. I yttrandet konstateras att motionärerna vill
förbjuda alla avgiftsuttag i kommunens skolor. Barn- och utbildningsnämnden
anser att skolornas rätt att ta ut obetydliga kostnader bör finnas kvar för att ge
skolorna ökad frihet att anpassa undervisningen efter behov och elevgruppernas
intressen.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.
Ärendebeskrivning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som
inkom 24 november 2014, föreslås att Nynäshamns kommun inför en helt
avgiftsfri skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid
finansieras med avgifter som tas ut av förälder eller vårdnadshavare.
Förslagsställarna menar att alla dolda avgifter i kommunens skolor såsom
klassinsamlingar till skolresor, matsäck på skolutflykter eller frukt, ska avskaffas.
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Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som inkom med
yttrande 16 juni 2015. Nämnden beslutade 11 juni 2015, § 88 att anta
förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översända det till
kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till skollagens huvudregel att
utbildningen i grund- och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Endast enstaka
inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna får förekomma enligt
lagen. Av förarbetena framgår att obetydlig kostnad innebär en kostnad
motsvarande en färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel eller en mindre
entréavgift till ett museum. 1 Nämnden anför vidare att skollagen tillåter även att
det vid enstaka tillfällen i samband med skolresor och liknande förekommer
frivilliga kostnader som ersätts av elever eller vårdnadshavare. Elevens deltagande
får dock inte vara beroende av elevens eller vårdnadshavarens bidrag enligt
skollagen.
När det gäller daglig aktivitet, till exempel fruktstund hänvisar barn- och
utbildningsnämnden till beslut från Skolinspektionen 2. Skolinspektionen anser
inte sådan daglig aktivitet som en obetydlig avgift. Dock finns inget hinder för
vårdnadshavare att skicka med frukt till skolan om fruktstunden organiseras som
frivillig enligt beslutet. Nämnden uppger att skolorna i Nynäshamn ska följa
Skolinspektionens beslut.
Nämnden anför att vid skolutflykter får eleverna med sig matsäck från skolköken.
Köken kan inte portionspacka maten och transporten kan ibland bli svår att
hantera exempelvis vid långa resor. I vissa fall kan skolornas personal därför välja
att be eleverna att ta med sig matsäck enligt nämnden.
Motionärerna motsätter sig alla avgiftsuttag i kommunens skolor. Barn- och
utbildningsnämnden instämmer i motionärernas syn att även obetydliga kostnader
kan vara betungande för vårdnadshavare och föräldrar. För att ge skolorna ökad
frihet att anpassa undervisningen efter behov och elevgruppernas intressen anser
nämnden att skolornas rätt att ta ut obetydliga kostnader bör finnas kvar. I
yttrandet anförs att dialog kring tillåtna kostnader har förts i rektorsgruppen och
rektorerna kommer regelbundet att kommunicera med sin personal om vad som
gäller kring avgifternas storlek och hur ofta de får tas ut för att säkerställa att
gällande rätt och praxis och följs. Barn- och utbildningsnämnden poängterar att
huvudregeln för skolorna ska vara avgiftsfrihet och vid beslut om obetydliga
avgifter görs en helhetsbedömning av det totala utgiftsuttaget per elev och över
tid.

1
2

Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 374
Skolinspektionens beslut 15 februari 2012, dnr 41-2011:4631
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och
utbildningsnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag:
Motionen, 2014-11-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11, § 88
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 90

Au § 90

2015/0034/060

Svar på motion om feministiskt självförsvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v)
föreslås att feministiskt självförsvar införs som en del av undervisningen för
flickor/kvinnor från och med årskurs sex i grund- och gymnasieskolan i
Nynäshamns kommun.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden anser inte att det är möjligt att genomföra kurser i
feministiskt självförsvar varken i den ordinarie ämnesundervisningen eller inom
ramen för elevens val. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 23 april 2015, §
47, att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt att ge
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda feministiskt
självförsvar inom Temafritids verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens
yttrande och föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås. I
sammanhanget kan noteras att barn- och utbildningsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheteten att erbjuda feministiskt
självförsvar inom Temafritids verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: 2015/1134/061-1
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen

2015-07-10
Kommunstyrelsen

Svar på motion om feministiskt självförsvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v)
föreslås att feministiskt självförsvar införs som en del av undervisningen för
flickor/kvinnor från och med årskurs sex i grund- och gymnasieskolan i
Nynäshamns kommun.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden anser inte att det är möjligt att genomföra kurser i
feministiskt självförsvar varken i den ordinarie ämnesundervisningen eller inom
ramen för elevens val. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 23 april 2015, §
47, att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt att ge
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda feministiskt
självförsvar inom Temafritids verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens
yttrande och föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås. I
sammanhanget kan noteras att barn- och utbildningsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheteten att erbjuda feministiskt
självförsvar inom Temafritids verksamhet.
Ärendebeskrivning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som
inkom 26 januari 2015, föreslås att feministiskt självförsvar införs som en del av
undervisningen för flickor/kvinnor för årskurs från och med årskurs sex i grundoch gymnasieskolan i Nynäshamns kommun.
Motionärerna anför att var fjärde elev har upplevt sexuellt laddade verbala
kränkningar och vill därför införa feministisk självförsvar i grund- och
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gymnasieskolan för att öka medvetenheten om pojkars och mäns sexualiserade
våld mot kvinnor samt medvetandegöra flickor och kvinnor om sina möjligheter
och rättigheter att försvara sig. Feministiskt självförsvar bygger enligt
motionärerna på att flickor och kvinnor delar erfarenheter och utarbetar strategier
för att bland annat hantera rädsla.
Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som den 29 april 2015
kom in med ett yttrande till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 23 april 2015, § 47, att anta
förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt att ge förvaltningen i
uppdrag att se över möjligheten att erbjuda feministiskt självförsvar inom
Temafritids verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att skollagen inte ger
utrymme för andra obligatoriska ämnen än de som anges i läroplanen, varför
möjligheten att genomföra kurser i feministiskt självförsvar är begränsad. En
möjlighet skulle kunna vara att genomföra kursen inom ramen för elevens val.
Nämnden hänvisar till en utredning i ett remissyttrande från 2006 som låg till
grund för kommunfullmäktiges beslut 7 februari 2007. Utredningen som gjordes
av barn- och utbildningsförvaltningen visade att det fanns svårigheter att
genomföra kurser i feministiskt självförsvar inom elevens val. Ett skäl var att det
bland annat skulle bli för kostsamt att hyra en extern lokal för kursen, vilket inte
inrymdes i budgeten. Ett annat skäl var kostnaden och svårigheten att hitta en
ledare som kunde åta sig ett uppdrag under dagtid med begränsad omfattning
fördelat på flera skolor. Barn- och utbildningsförvaltningen kan med hänvisning
till remissyttrandet från 2006 inte se någon möjlighet att genomföra kurser i
feministiskt självförsvar inom ramen for elevens eget val.
Barn- och utbildningsnämnden anför att det ur ett genusperspektiv är svårt att se
att en utbildning i självförsvar endast riktar sig till flickor. Nämnden ser en vinst i
att flickor och pojkar tillsammans arbetar med frågor om förhållningssätt,
värderingar, mobbing, trakasserier, livskunskap, sexualitet och samlevnad. I
skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling finns rutiner och
åtgärder för att aktivt förebygga, upptäcka och motverka kränkande behandling.
Skolan arbetar redan med ovan nämnda frågor i undervisningen och nämnden
anser inte att ytterligare moment behöver införas.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens
yttrande. Förvaltningen anser liksom motionärerna att problem med kränkningar
av skolelever är viktigt att motverka. Därför är det av stor vikt att skolorna arbetar
aktivt i syfte att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier
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och kränkande behandling vilket också är reglerat i skollagen och
diskrimineringslagen.
Det ingår i undervisningen att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever samt att främja jämställdhet. Ansvarsfördelningen mellan politisk och verkställande nivå består i att nämnden fastställer
mål medan skolor/rektorer ansvarar för verksamheten och måluppfyllelsen.
Rektorerna väljer själva vilka metoder som fungerar bäst på den enskilda skolan,
vilket även omfattar elevens val. Varje enskild skola bör avgöra vilka
kurser/ämnen som ska ingå i elevens val.
Skolorna arbetar redan idag med de i motionen aktuella frågorna i sin
undervisning. Det bedöms inte vara nödvändigt att införa feministiskt självförsvar
i den ordinarie undervisningen. Förslaget bedöms inte heller möjligt att bifalla
inom ramen för elevens val, dels med hänvisning till tidigare utredning, dels på
grund av att det bör vara upp till varje skola att bestämma urvalet av ämnen som
ska erbjudas som elevens val.
Liksom barn- och utbildningsnämnden anser kommunstyrelseförvaltningen att för
att komma åt problemet med sådana kränkningar som tas upp i motionen, bör
undervisning som syftar till att minska trakasserier och kränkande behandling inte
enbart rikta sig till flickor utan även involvera pojkar.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämndens
beslut inte tillgodoser motionärernas förslag om att feministiskt självförsvar ska
ingå i den ordinarie undervisningen för flickor från och med årskurs sex och uppåt
i grund- och gymnasieskolan.
Mot bakgrund av vad som framkommit ovan föreslås att motionen avslås. I
sammanhanget kan noteras att barn- och utbildningsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheteten att erbjuda feministiskt
självförsvar inom Temafritids verksamhet. Temafritids är ett projekt som riktar
sig till mellanstadiet där eleverna i höst erbjuds utöva fritidsaktiviteter i direkt
anslutning till skoldagen inom temana idrott, djur och kultur.

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag:
Motionen, 2015-04-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-23, § 47
Kommunfullmäktiges beslut om svar på motion om att erbjuda kurser i
feministiskt självförsvar i Nynäshamns skolor 2007-02-07, § 32
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§ 91

Au § 91

2015/0028/106

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram
2016-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

avsätta 171 000 kr årligen 2016-2021 samt 85 500 kr för perioden
/1 – 30/6 2022 som kommunens medfinansiering.

-

nominera Jonas Karlsson som ledamot och Cristina Escobedo Rudberg
som ersättare till styrelsen för Leader Stockholmsbygd.

-

till Leader Stockholmsbygds årstämma utse Catrine Ek (mp)till ombud
samt Daniel Adborn (fp) till ersättare under perioden 2015 - 2018.

Ärendebeskrivning
Under EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 samarbetade kommunerna
Östhammar, Norrtälje, Österåker,Värmdö, Haninge och Nynäshamn inom
utvecklingsprogrammet Leader Uross genom att bedriva landsbygdsutveckling
genom leadermetoden. Metoden innebär att invånarna ska kunna engagera sig i
utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Stöden
syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på
landsbygden och arbetet sker i samverkan mellan ideell, privat och offentlig
sektor.
Nu startar en ny period med lokal ledd utveckling genom leadermetoden inom
hela EU. Kommunstyrelsen har 2015-02-18 § 40 beslutat att Nynäshamns
kommun ska delta i Leader Stockholmsbygd med medfinansiering för perioden
2015-2022. Under våren 2015 har Jordbruksverket granskat och bedömt de 53
strategier som sänts in från hela landet och Leader Stockholmsbygd är nu
prioriterad och dessutom en av de högst rankade av alla leaderområden.
Leader Stockholmsbygd har tilldelats en budget på 46 000 000 kronor för
utvecklingsarbete under programperioden. 67 procent av medlen kommer från
EU och svenska staten, och 33 procent finansieras via övrig offentlig
medfinansiering. Medverkande kommuner måste intyga att de är beredda att
stå för minst 75 procent av den övriga offentliga finansieringen innan
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Jordbruksverket godkänner start av verksamhet och fastställer budget för
Leader Stockholmsbygd.Slutgiltigt beslut fattar Jordbruksverket under hösten
2015 förutsatt att
-

En ideell, allmännyttig förening Leader Stockholmsbygd har bildats.
Kommunerna är medlemmar i föreningen .
Kommunerna har beslutat om medfinansiering.

Nynäshamns kommuns medfinansiering för perioden 2016-2021 är densamma
(171 000 kr/år) som för perioden 2007-2013.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-08-12
Kommunstyrelsen

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram
2016-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

avsätta 171 000 kr årligen 2016-2021 samt 85 500 kr för perioden
1/1 – 30/6 2022 som kommunens medfinansiering.

-

nominera Jonas Karlsson som ledamot och Cristina Escobedo Rudberg
som ersättare till styrelsen för Leader Stockholmsbygd.

-

till Leader Stockholmsbygds årstämma utse Catrine Ek (mp)till ombud
samt Daniel Adborn (fp) till ersättare under perioden 2015 - 2018.

Bakgrund
Under EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 samarbetade kommunerna
Östhammar, Norrtälje, Österåker,Värmdö, Haninge och Nynäshamn inom
utvecklingsprogrammet Leader Uross genom att bedriva landsbygdsutveckling
genom leadermetoden. Metoden innebär att invånarna ska kunna engagera sig i
utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Stöden
syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på
landsbygden och arbetet sker i samverkan mellan ideell, privat och offentlig
sektor.
Nu startar en ny period med lokal ledd utveckling genom leadermetoden inom
hela EU. Kommunstyrelsen har 2015-02-18 § 40 beslutat att Nynäshamns
kommun ska delta i Leader Stockholmsbygd med medfinansiering för perioden
2015-2022. Under våren 2015 har Jordbruksverket granskat och bedömt de 53
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strategier som sänts in från hela landet och Leader Stockholmsbygd är nu
prioriterad och dessutom en av de högst rankade av alla leaderområden.
Leader Stockholmsbygd har tilldelats en budget på 46 000 000 kronor för
utvecklingsarbete under programperioden. 67 procent av medlen kommer från
EU och svenska staten, och 33 procent finansieras via övrig offentlig
medfinansiering. Medverkande kommuner måste intyga att de är beredda att
stå för minst 75 procent av den övriga offentliga finansieringen innan
Jordbruksverket godkänner start av verksamhet och fastställer budget för
Leader Stockholmsbygd.Slutgiltigt beslut fattar Jordbruksverket under hösten
2015 förutsatt att
-

En ideell, allmännyttig förening Leader Stockholmsbygd har bildats.
Kommunerna är medlemmar i föreningen .
Kommunerna har beslutat om medfinansiering.

Nynäshamns kommuns medfinansiering för perioden 2016-2021 är densamma
(171 000 kr/år) som för perioden 2007-2013.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Beslutsunderlag:
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-18 § 40
Framställan om Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2016-2022

