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§ 29/16

Dnr KS/2015/0207/003-6

Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. anta förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter
2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning
3. 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.
Ärendet
De kommunala ordningsföreskrifterna är kommunens möjlighet att meddela föreskrifter utöver
ordningslagen för kommunen, eller del av denna, 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 förvaltningen att
genomföra en översyn av gällande ordningsföreskrifter. Ett förslag till 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
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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 november 2015, § 234, och beslutade att
återremittera ärendet för att förtydliga syftet med alkoholförbudet och inhämta socialnämndens
synpunkter på hur ordningsföreskrifterna påverkar nämndens arbete.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 26 januari 2016, § 7, att anta förvaltningens
remissvar som sitt eget. Av yttrandet framkommer bland annat att förvaltningen varit delaktig i
framtagandet när det gäller frågan om alkoholförtäring på allmän plats och ser med
tillfredställelse på att förslaget uppmärksammat vikten av förbud mot alkoholförtäring efter de
promenadstråk där ungdomar rör sig på väg till och från uteställen vilket är viktigt som ett led i
det förebyggande arbetet mot ungdomsfylleri.
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Vidare framgår av yttrandet att frågan om alkoholförbud på kommunens anlagda badplatser har
diskuterats med ungdomsteamet som bedömer att det redan idag finns ett generellt förbud för
ungdomar att dricka alkohol och att detta gäller på alla platser varför inte ungdomsgruppen
berörs av ett förbud i ordningsstadgan. När det gäller personer med en öppen
beroendeproblematik så vistas de mycket sällan på de kommunala badstränderna utan föredrar
andra platser. Vad förvaltningen känner till har det heller inte varit något stort problem med
alkoholförtärning på kommunens badplatser.
Socialnämnden bedömer med hänsyn till ovanstående att ett alkoholförbud på kommunens
badplatser kommer att påverka förvaltningens verksamhet i liten utsträckning. Förvaltningen kan
även se att det kan bli problem med tillsynen av förbudet varför det riskerar att få liten effekt.
Det kan dock finnas vinster ur ett folkhälsoperspektiv men också negativa effekter ur till
exempel ett turistperspektiv vilket dock ligger utanför förvaltningens område att bedöma.
Vidare beslutade socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att göra en översyn av
alkoholförbudet i gästhamnen då logiken inte är tydlig för socialnämnden, särskilt gällande
sträckningen av alkoholförbudet från ”färjebryggan” till och med piren.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-02-29.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. anta förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter
2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning
3. 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.
______

Kopia: Akten
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§ 30/16

Dnr KS/2015/0236/005-6

Risk- och sårbarhetsanalys samt personuppgiftsbiträdesavtal för
Office 365
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen samt
personuppgiftsbiträdesavtalet för Office 365.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheten att teckna avtal med Microsoft om att
använda Office 365 som molntjänst för personal och förtroendevalda inom kommunen, vilket
ställer krav utifrån personuppgiftslagen. Representanter från samtliga förvaltningar har därför
tagit del i arbetet med att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys samt att granska
personuppgiftsbiträdes-avtal för molntjänsten (se bilagor ”Risk- och sårbarhetsanalys Office
365” samt ”Villkor för Onlinetjänster -1 April 2015”). Utfört arbete utgår från Datainspektionens
godkännande av Ale kommun som har motsvarande upplägg.

Molntjänsten möjliggör tillgång till modern teknik för kommunikation, lagring och åtkomst av
arbetsmaterial på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär bland annat att e-post, digitala
samarbetsytor och lagring kommer att hanteras genom molntjänsten.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-02-06.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen samt
personuppgiftsbiträdesavtalet för Office 365.
______

Kopia: Akten
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§ 31/16

Dnr KS/2016/0063/449-1

Utvärdering av folkhälsosatsningen 2006-2016
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om att genomföra en utvärdering av
folkhälsosatsningen 2006-2016.
• Kostnaden för en extern utvärdering beräknas till 500 000 kronor och tas från de särskilt
avsatta folkhälsomedlen
Ärendebeskrivning
Folkhälsosatsningen med de särskilt avsatta medlen startade under 2006 och har pågått i 10 år.
Särskilda utvecklingsmedel tillsattes för att utveckla det sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbetet i kommunens verksamheter. Det långsiktiga målet var att förbättra
kommuninvånarnas hälsa. Under åren har 34 nämndprojekt genomförts och cirka 70 miljoner
kronor av kommunens budget har betalats ut till projektsatsningarna. Frågan är om
verksamheterna har utvecklat det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet och om
målet uppnåtts?

För att kunna få ett svar på frågorna har kommunstyrelseförvaltningen bedömt att en extern
utvärdering behöver genomföras för att få en så objektiv bild som möjligt. Därför skickades
offertförfrågningar ut under 2015 till Örebro -och Lindköpings universitet samt till Karolinska
Institutet (KI) för att undersöka kostnaderna. Örebro och Lindköping hade inte möjlighet att
lämna in något prisförslag.
Karolinska Institutet lämnade in ett prisförslag på 501 500 kronor och ett förslag på
genomförande som ska svara på frågorna:
1. Har folkhälsan förändrats mellan åren 2006-2015 i Nynäshamn
2. Har folkhälsoprojekten genererat till synergieffekter eller andra resultat?
3. Hur ser chefer respektive medarbetare på nyttan av folkhälsosatsningarna?
4. Vad finns det för förhoppningar och farhågor gällande den framtida folkhälsosatsningen hos
Nynäshamns anställda?
Kostnaderna består främst av forskarkostnader men också av OH kostnader, resor och
lokalkostnader.
KI kommer inte att kunna påvisa några direkta effekter på om satsningen direkt har påverkat
folkhälsan i kommunen eftersom projekten som pågått mellan åren 2006-2016 inte är
utvärderade med kontrollstudier. Kontrollstudier kräver att man antingen har kontrollgrupper
alternativt en baslinje/nulägesmätning. Många samhällsfaktorer påverkar folkhälsan och andra
påverkansfaktorer än projektens kan inte uteslutas när man inte använt sig av kontrollstudier.
Däremot går det att mäta vilka effekter satsningen bidragit till i kommunens verksamheter.
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En utvärdering kommer därför främst att fokusera på kvalitativa och subjektiva bedömning av
folkhälsosatsningen. Denna information kommer att samlas in via personliga intervjuer med
nyckelpersoner för varje projekt. Historik av de folkhälsoprojekt som pågått i kommunens
verksamheter och den kvantitativ data som finns att tillgå på befolkningsnivå kommer också att
samlas in. Historiken, befolkningsdata och resultatet av intervjuerna kan därefter fungera som
underlag för utvärderingen.
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om att genomföra en utvärdering av
folkhälsosatsningen 2006-2016.
• Kostnaden för en extern utvärdering beräknas till 500 000 kronor och tas från de särskilt
avsatta folkhälsomedlen
______

Kopia: Akten
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§ 32/16

Dnr KS/2015/0172/303-7

Avsluta planerna för va-utbyggnad i Rosenborg- muntlig information
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Föredragning

Projektledare Malin Qviberg informerar om beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att avsluta planerna på VA-utbyggnad i
Rosenborg. Beslutet innebär att kommunen inte längre kommer att bygga ut kommunalt vatten
och avlopp till Rosenborg under VA-planens genomförandetid.
______
Kopia: Akten
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§ 33/16

Dnr KS/2015/0242/216-3

Yttrande över samråd - Vindkraftparkerna Söder Landsort och
Almagrundet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Företaget Svea Vind Offshore AB har initierat en prövning av miljötillstånd för att bygga
vindkraftverk i havet vid Söder Landsort, Nynäshamns kommun och Almagrundet, Värmdö
kommun.

I det nu aktuella samrådet ges intressenter tillfälle att yttra sig i ett tidigt skede över ett
samrådsunderlag som är en redogörelse för den planerade verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Nästa steg i tillståndsprocessen är att ta
fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Nynäshamns kommuns övergripande målsättning för energiförsörjningen är ett hållbart
klimatneutralt samhälle och att styra utvecklingen mot hållbara energisystem. Kommunen är
angelägen om att bidra till produktionen av förnyelsebar el.
Detta yttrande avgränsas till att endast avse den planerade vindkraftsparken Söder Landsort.
Synpunkter på samrådsunderlaget
Generella synpunkter
Dokumentets tydlighet skulle vinna på att de två områdena, Söder Landsort och Almagrundet
beskrevs var för sig. Namnen Öja och Landsort blandas i texten, vilket är förvirrande och bör
klargöras. Båda namnen är korrekta och har använts parallellt i många hundra år. I dagligt tal
brukar Landsort användas.

Kartorna som utvisar bland annat riksintressen är svåra att läsa och de saknar teckenförklaring.
Placering, antal och utformning
Vindkraftverkens slutliga placering bör anges i tillståndsansökan och inte fastställas efter det att
tillstånd givits så som föreslås i underlaget.

Det är tveksamt om det antal verk som anges i samrådshandlingen, 49 – 105 stycken, verkligen
får plats inom området. Detta behöver studeras närmare i kombination med övriga utredningar
som måste göras.
Verkens fundament bör utformas och anpassas så att de förstärker rev-effekten till gagn för
växter och djur och gör så liten skada som möjligt på grundområdena. Hänsyn måste också tas
till is- och vindförhållanden.
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Nätanslutning
Det finns ingen regionmätstation vid Stora Vika.
Marinbiologi
Grundområdena kring Landsort är viktiga lekplatser för strömming. Här har bedrivits ett
omfattande skärfiske sedan tidig medeltid. Man fiskade lekströmming med skötar på
grundområdena. Varje vår vandrar lax utmed Landsorts västra sida för att runda ön och fortsätta
upp mot sina lekplatser i norrlandsälvarna. På grundområdena finns också gott om säl.
Förutsättningarna för att minska skadeverkningarna för dessa arter behöver studeras noggrant.
Biologi
Landsort är en viktig rastplats för flyttfåglar både vår och höst. Verkens påverkan på fåglarnas
flygleder måste studeras. Även påverkan på fladdermöss behöver undersökas.
Kulturmiljö
Den nuvarande fyren är byggd 1689. Landsort har varit en viktig boplats för de skärfiskare som
fiskade strömming på de grundområden kring ön som nu utpekas som riksintresse för vindkraft.
Naturmiljö
Att beskriva naturmiljön på Landsort är inte relevant eftersom den inte påverkas av
vindkraftsverken. Beskriv istället naturmiljön på grunden.
Marinarkeologi
Det finns inga kända vrak i de utpekade grundområdena. Däremot är det mycket troligt att det
finns vrak både vid Yttre och Inre Karvasen, Sebogrund, Lönnbådan och Roxen då detta område
utgjort Landsorts angöring.
Sjöfart
En farled av riksintresse löper igenom vindkraftsområdena. Den finns inte beskriven i texten
eller utmärkt på karta. Denna farled kommer att få ännu större betydelse i framtiden då Norviks
hamn har öppnat för trafik.
Militära intressen
Flera skyddsområden för försvaret finns i anslutning till vindkraftsområdena. Hur dessa ligger i
anslutning till området behöver studeras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______

Kopia: Akten
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§ 34/16

Dnr KS/2015/0288/106-2

Yttrande över remiss - Bättre samarbete mellan stat och kommun vid
planering för byggande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och
utbudet av markanvisningar. Utredningen som antagit namnet Planprocessutredningen lämnade i
december 2015 sitt betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för
byggande (SOU 2015:109) till regeringen. Nynäshamns kommun har beretts tillfälle att senast
den 31 mars lämna synpunkter på förslaget
Sammanfattning
Utredningen har pekat på flera faktorer som i dagsläget minskar effektiviteten i
planeringsprocessen och redovisar bra förslag till förändrad lagstiftning. Det är dock svårt att
bedöma om de föreslagna förändringarna kan ge avgörande positiv effekt på bostadsbyggandet.
Plan- och bygglagen har utsatts för många förändringar de senaste åren och lagen förväntas
kunna användas för att tillgodose behovet av bostadsbyggande. För Nynäshamns kommun är
faktorer som exempelvis kollektivtrafikförsörjning och annan infrastruktur av största vikt för att
stärka marknadens vilja att medverka till byggande, det belyser inte utredningen tillräckligt.
Synpunkter på betänkandet

Att planera och bygga bostäder
Avsnittet belyser huvudsakligen på ett översiktligt och tydligt sätt de olika intressenterna i
planeringsprocessen. Det är bra och pedagogiskt. Gällande statens roll väcks dock frågor;
Länsstyrelsen har ett brett och inte så tydligt ansvar, är det effektivt och önskvärt? Grunden för
ansvaret behöver tydliggöras eftersom planläggning är en kommunal angelägenhet enligt PBL.
Kommunerna vägleds även av Boverket, en mer renodlad statlig organisation vore bra, av resursoch effektivitetsskäl både för staten och för övriga aktörer som är direkt beroende av statens
besked och bedömningar.
Den informativa illustrationen i figur 3.3 som visar principskeden vid prövning av bostadsprojekt
belyser med tydlighet hur det är kommunernas ansvarsområden som är avgörande i
planeringsprocessen. Utifrån beskrivningen av principskeden kan kostateras att skede två, ”Är
området lämpligt för bebyggelse” är det skede då kommunen kan och bör söka länsstyrelsens
synpunkter. Idealet vore att den typen av frågor hanteras i översiktsplanen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-02-25.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
______
Kopia: Akten
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§ 35/16

Dnr KS/2016/0056/513-3

Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren
och hösten 2016 – muntlig information
Ärendebeskrivning

En remiss har inkommit från Nobina om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn 2016.
Remissen gäller SL-trafiken med linjenummer 401, 491, 783 samt alla 800-linjer. Svar på
remissen önskas senast den 4 april till Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen och
Nobina.
Föredragning

Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om remissen. Ett skriftligt förslag till yttrande kommer
att utarbetas till kommunstyrelsen.
______
Kopia: Akten
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§ 36/16

Dnr KS/2014/0239/060-3

Kvinnotider i Ösmo simhall
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Ärendebeskrivning
I en motion inkommen den 12 december 2014 föreslår Miriam-Irene Malm (V), Sandra
Piedrahita (V) och Madelaine Sloot (V) att kommunen ser över möjligheterna för kvinnotider på
simhallen i Ösmo, montering av insynsskydd samt om behov finns erbjuda simundervisning
enbart for kvinnor. Motionärerna föreslår även att det ska finnas möjlighet till att hyra eller köpa
Burkini.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 oktober 2015, § 74 att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen bland annat med anledning av ökade kostnader,
integration- och jämställdhetsaspekter.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-01-18.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 37/16

Dnr KS/2015/0248/060-2

Svar på motion om ersättares yttranderätt i kommunfullmäktige
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. a) Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av interpellationer och frågor som de väckt anses
besvarad. Bestämmelsen finns i nu gällande arbetsordning.
b) Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av motioner som de väckt, avslås.
2. Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av politiska debatter i fullmäktige avslås.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
I en motion från Antonella Pirrone (KD) som kom in 18 november 2015 föreslås att icke
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige ska ges yttranderätt vid behandling av ersättarens
interpellationer, enkla frågor och motioner. Syftet är enligt motionären att stärka demokratin i
kommunfullmäktige.
Motionären yrkar att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att i Nynäshamns
kommunfullmäktiges nya arbetsordning lägga till:
1. att icke-tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid behandling av interpellationer, enkla
frågor och motioner som de själva har väckt och ställt,
2. att icke-tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid politiska debatter i fullmäktige.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-02-24.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. a) Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av interpellationer och frågor som de väckt anses
besvarad. Bestämmelsen finns i nu gällande arbetsordning.
c) Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av motioner som de väckt, avslås.
2. Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av politiska debatter i fullmäktige avslås.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2016-03-08

§ 37/16
Yrkande m m

Harry Bouveng (M) anmäler att han inte deltar i beslutet.
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag och finner att
arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 38/16

Dnr KS/2016/0019/109-1

Rapport över obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den
22 februari 2016. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av
kommunstyrelsen inom ett år.
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
2015/0123/060
Bodil Toll (M) och Marcus Svinhufvud (M) inkom den 20 mars med en motion om ekologiska
livsmedel i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av f n av barn- och
utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden beräknas
behandla motionen i mars 2016. Kommunstyrelsen kan då tidigast behandla motionen i april
2016.
2015/0234/060
Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) har den 29 oktober inkommit med en motion
om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Motionen bereds för närvarande av barn- och
utbildningsförvaltningen.
2016/0048/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 17 januari
2016 inkommit med en motion om att anpassa barngrupper i förskolan.
Motionen bereds för närvarande av barn- och utbildningsförvaltningen.
2016/0055/060
Harry Bouveng (M) har den 3 februari 2016 inkommit med en motion om mandatperioder för
politiska förtroendeuppdrag i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 38/16
2016/0060/060
Theresia Bergendahl (C) och Eva Wenerberg (C) har den 10 februari 2016 inkommit med en
motion om ny detaljplan för Torp 10:1. Motionen bereds för närvarande av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
2016/0064/060
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 17 februari 2016 inkommit med en
motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid
chefsrekryteringar. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 39/16

Dnr KS/2016/0019/109-2

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m den 10 februari
2016 fattat beslut om att delegera beslutanderätt för.
För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där handläggningstiden
beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad behandling i nämnden angivits.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till
kommunfullmäktige:
Barn- och utbildningsnämnden:
2015/0024/061/18 Medborgarförslag om kompetensutveckling i ämnet interkulturellt lärande i
förskola och skola. Inkom 2015-03-26. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet
i april 2016.
2015/0024/061/22 Medborgarförslag om utbildning av personal i förskolan i retoriklek. Inkom
2015-04-15. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i april 2016.
2015/0024/061-38 Medborgarförslag om grupprum för studier. Inkom
2015-05-29. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i april 2016.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
1530/2013 Medborgarförslag om att bygga en gång/cykelbana mellan Kalvö industriområde och
Solberga. Inkom 2013-08-13. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet
den 17 Mars 2016.
1670/2013 Medborgarförslag – Öppna parkeringsplats på Svandammsskolans gård under helger
och skollov. Inkom 2013-09-09. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i
ärendet den 21 april 2016.
62/2014 Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen. Inkom 2014-1104. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 19 maj 2016.
2015/0024/061-17 Medborgarförslag om att rädda Fagersjön. Inkom 2015-03-23. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 9 juni 2016.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum
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§ 39/16

2015/0024/061-23 Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda på
parkeringsdäcket vid Alkärrsplan. Inkom 2015-04-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beräknas besluta i ärendet den 19 maj 2016.
2015/0024/061-46. Medborgarförslag om att sätta upp väggupp för att sänka hastigheten på
Nynäsvägen mellan Malmtorget och korsningen till Skolgatan.
Inkom 2015-07-13. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 9 juni
2016.
2015/0024/061-50. Medborgarförslag om att införa maxhastighet 30 km/h på Åkargränd mellan
Skogagatan och Vikingavägen. Inkom 2015-08-17. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beräknas besluta i ärendet den 9 juni 2016.
2015-0024/061-54. Medborgarförslag om en bro över väg 225 vid Spångbro. Inkom 2015-09-07.
2015/0024/061-56. Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i
närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15.
2015/0024/061-71. Medborgarförslag om badbryggor på Strandvägen.
Inkom 2015-11-02.
2015/0024/061-72. Medborgarförslag om en översyn av gångvägarna i Svandammsparken.
Inkom 2015-11-04.
2015/0024/061-75. Medborgarförslag om cykelställ med tak även i Spångbro.
Inkom 2015-11-19.
2015/0024/061-81. Medborgarförslag om att döpa om Spångbro torg m m. Inkom 2015-11-30.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 21 april 2016.
2015/0024/061-84. Medborgarförslag om att anlägga en gångväg genom parkmarken mellan
Vikgatan 2 F och Björkstigen för att fler ska få åtkomst till vattnet. Inkom 2015-12-09.
2015/0024/061-90. Medborgarförslag om att anlägga en stig mellan fastigheterna Vikgatan 2 och
Björkstigen för att kunna promenera ner till vattnet.
Inkom 2015-12-17.
2015/0024/061-89. Medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid Kvarnängens IP. Inkom
2015-12-17.
2016/0024/061-1. Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på Centralgatan vid de
farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan.
Inkom 2016-01-15.
2016/0024/061-2. Medborgarförslag om att förbättra infarten till Sjötelegrafen från
Industrivägen så att det blir lättare att svänga in. Inkom 2016-01-18.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 39/16
Medborgarförslag där beslutanderätten inte har delegerats till nämnd:

2015/0024/061-65. Medborgarförslag om fakturering för revisionsbiträde.
Inkom 2015-10-20. Förslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0024/061-79. Medborgarförslag om enskild firma. Inkom 2015-11-26.
Förslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0024/061-80. Medborgarförslag om givande och tagande av mutor.
Inkom 2015-11-30. Förslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
________

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 40/16

Dnr KS/2016/0015/009-1

Rapport - Balanslista
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är
verkställda, en balanslista. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan
senaste rapporteringstillfället.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 41/16

Dnr KS/2015/0247/026-19

Kompetensmiljonen, ansökningstillfälle 31 januari 2016

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

-

Förskolans demokratiska uppdrag, Ösmo förskolor med 85 000 kr.
Kompetensutveckling inom överskuldsättning och dess effekter, Budget och
skuldrådgivning med 7000 kr.
Kompetensutveckling i planeringsverktyget TES, vuxen och funktionshinderområdet och
hemtjänst med 50 000 kr.
Kompetensutveckling inom motiverande samtal MI, Solgläntans gruppbostad med
45 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå följande ansökningar:
-

Knyta kontakter med vuxenutbildning i Estland för NKC
Utbildning i problematik med vägglöss, kommunövergripande

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera följande ansökningar:
-

Svenska som andra språk för lärare på NKC
Studier för behörighet till specialpedagog, Sorunda rektorsområde
Studier för behörighet i svenska, Sorunda rektorsområde
Studier för behörighet i slöjd för åk 7-9, Sorunda rektorsområde
Studier för behörighet i spanska åk 6-9, Sorunda rektorsområde
Studier för behörighet i matematik åk 7-9, Sorunda rektorsområde
Studier i fiol, pedagogik, Kulturskolan

Ärendebeskrivning

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-02-29.
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”.
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.

Justerarsignaturer
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§ 41/16
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.
Inför årets första ansökansperiod till kompetensmiljonen har 13 stycken ansökningar från
förvaltningarna lämnats in.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Svenska som andra språk för lärare på NKC
- Studier för behörighet till specialpedagog, Sorunda rektorsområde
- Knyta kontakter med vuxenutbildning i Estland för NKC
- Förskolans demokratiska uppdrag, Ösmo förskolor
- Studier för behörighet i svenska, Sorunda rektorsområde
- Studier för behörighet i slöjd för åk 7-9, Sorunda rektorsområde
- Studier för behörighet i spanska åk 6-9, Sorunda rektorsområde
- Studier för behörighet i matematik åk 7-9, Sorunda rektorsområde
- Studier i fiol, pedagogik, Kulturskolan
Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Kompetensutveckling inom överskuldsättning och dess effekter, Budget och
skuldrådgivning
- Kompetensutveckling i planeringsverktyget TES, vuxen och funktionshinderområdet och
hemtjänst
- Kompetensutveckling inom motiverande samtal MI, Solgläntans gruppbostad
- Utbildning i problematik med vägglöss, kommunövergripande

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

-

Förskolans demokratiska uppdrag, Ösmo förskolor med 85 000 kr.
Kompetensutveckling inom överskuldsättning och dess effekter, Budget och
skuldrådgivning med 7000 kr.
Kompetensutveckling i planeringsverktyget TES, vuxen och funktionshinderområdet och
hemtjänst med 50 000 kr.
Kompetensutveckling inom motiverande samtal MI, Solgläntans gruppbostad med
45 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå följande ansökningar:
-

Knyta kontakter med vuxenutbildning i Estland för NKC
Utbildning i problematik med vägglöss, kommunövergripande

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2016-03-08

§ 41/16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera följande ansökningar:
- Svenska som andra språk för lärare på NKC
- Studier för behörighet till specialpedagog, Sorunda rektorsområde
- Studier för behörighet i svenska, Sorunda rektorsområde
- Studier för behörighet i slöjd för åk 7-9, Sorunda rektorsområde
- Studier för behörighet i spanska åk 6-9, Sorunda rektorsområde
- Studier för behörighet i matematik åk 7-9, Sorunda rektorsområde
- Studier i fiol, pedagogik, Kulturskolan
________
Exp: Arbetsgivaravd, buf, sof
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 42/16

Dnr KS/2010/0298/028-7

Förslag till reviderad resepolicy för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Godkänna förslag till reviderad resepolicy för Nynäshamns kommun, att träda i kraft den
1 juli 2016, bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.
2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att initiera de förändringar som föreslås i denna
skrivelse.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-12-03 anta ett förslag till resepolicy för
Nynäshamns kommun, bilaga 2. Policyn skulle bidra till att uppfylla kommunens lokala
miljömål. En utvärdering av resepolicyn gjordes under 2014. Denna godkändes av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04. Arbetsutskottet beslutade då också att uppdra åt
kommunstyrelseförvaltningen att revidera resepolicyn med beaktande av de huvudsakliga förslag
som framkommit i utvärderingen.

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-03-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Godkänna förslag till reviderad resepolicy för Nynäshamns kommun, att träda i kraft den
1 juli 2016, bilaga 1.
2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att initiera de förändringar som föreslås i denna
skrivelse.
________
Exp: Arbetsgivaravdelningen
Kopia: Akten
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§ 43/44

Dnr KS/2009/0149/251

Medgivande till NCC att till kommunen ansöka om marklov utifrån
bestämmelser i Mark- och exploateringsavtalet för hamnen i Norvik
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen medger att NCC ansöker om marklov på fastigheten Kalvö 1:25, 1:11 m.fl.
etapp 2 och 3.
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsavtalet för Norvik gäller mellan parterna Nynäshamns kommun,
Stockholms Hamn AB och NCC AB. Enligt § 1 rörande avtalets giltighet står under punkt 3 att
parterna förutsätter att ”Hamnen erhåller erforderliga tillstånd för vattenverksamhet, drift, av
hamn samt byggande och drift inom de i planförslaget avsatta områdena för hamnverksamhet
respektive järnvägsområde”. Vidare säger avtalet att innan punkten 3 är uppfylld, förbinder sig
parterna att inte med stöd av detaljplanen ansöka om bygglov, marklov eller
lantmäteriförrättning samt att inte överlåta mark inom planområdet utan skriftligt medgivande av
övriga parter.

NCC har nu till Nynäshamns kommun och Stockholms Hamn AB inkommit med en ansökan om
medgivande att söka marklov för etapp 2 och 3.
Ansökan om marklov kommer sedan att beredas av bygglovsavdelningen på
Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen medger att NCC ansöker om marklov på fastigheten Kalvö 1:25, 1:11 m.fl.
etapp 2 och 3.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 44/16

Dnr KS/2016/0017/020-13

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga förslaget om uppdrag till kommunchefen.
Reservation

Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden

Harry Bouveng (M) avger ett skriftligt yrkande som fogas till protokollet som bilaga A.
Anna Ljungdell (S) yrkar bordläggning av förslaget för att inhämta de fackliga organisationernas
uppfattningar i frågan.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om bordläggning och
finner att arbetsutskottet beslutat att bordlägga förslaget.
_____

Kopia: Akten
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Sida 1 av 1

Förslag till beslut – KSAU 8/4 2016
Det har i pressen, sociala media och på andra håll framskymtat, att det finns olika meningar
om arbetsklimatet i den kommunala organisationen i vår kommun.
Sedan över ett år har det från olika håll ställts frågor uttryckts påståenden som i mångt och
mycket skadar Nynäshamns varumärke och som kan göra det för en lång tid framöver.
Det finns i detta sammanhang och rent allmänt en stark misstro i förfållande till huruvida
hanteringen av främst personalfrågor hanteras.
Det har från flera olika håll framförts krav/önskemål om att en oberoende utredning tillsätts
för att analysera det faktiska läget såväl positivt som negativt. En sådan utredning skulle
kunna komma med förslag till ytterligare förbättringar, men möjligen även visa att adekvata
åtgärder redan vidtagits eller är på gång.
Med hänvisning till ovanstående är mitt och moderaternas förslag till beslut
att

ge kommunschefen i uppdrag att så snart det låter sig göras, upphandla en
komplett utredning avs. samtliga förhållanden som berör personalfrågor i
Nynäshamns kommuns organisation. För att så långt det är möjligt ge
utredaren legitimitet som oberoende, denne inte vara knuten till företag som i
dag utför utredningsuppdrag för kommunens räkning. PWC skulle därför
exkluderas och i stället bör uppdraget gå till Deloitte, KPMG, EY eller liknande
företag med erfarenhet, kompetens och kapacitet att genomföra en sådan
utredning.

Nynäshamn 8 mars 2016
För nya moderaterna
Harry Bouveng
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