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Ksau § 116/19

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utsänd dagordning.
______________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 117/19

Dnr KS/2018/0101/061-3

Svar på medborgarförslag om att sätta upp en
minnessten vid Nynäshamns sjukhus
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att sätta upp en minnessten vid Nynäshamns
sjukhus.

Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Nynäshamns kommun om att sätta upp en minnessten vid
Nynäshamns sjukhus. Förslagsställaren vill att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska utreda
möjligheten att avyttra en bit mark om cirka 10x10 cm i närheten av Nynäshamns sjukhus för att där
sätta upp en sten till minne av en avliden person. Beslutanderätten över medborgarförslaget har
delegerats till kommunstyrelsen.
Det finns många personer som är, eller har varit viktiga, för Nynäshamns kommun. Att upprätta
minnesstenar för alla dessa personer är inte möjligt och att bestämma vilka av dessa personer som ska
hedras är både en känslig och komplicerad uppgift. Förvaltningen anser att kommunen bör vara restriktiv
med att sätta upp minnesstenar. En restriktiv hållning ligger även i linje med hur kultur- och
fritidsnämnden beslutat i ett liknande medborgarförslag gällande rätten för en förening att sätta upp en
minnesplakett för att hedra en av föreningens medlemmar.

Beslutsunderlag
- Medborgarförslag - Upprätta en minnessten vid Nynäshamns sjukhus, KS/2018/0101/061-1

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att sätta upp en minnessten vid Nynäshamns
sjukhus.
______________________

Skickas till
Akten
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 118/19

Dnr KS/2018/0524/292-2

Upplåtelse av namnrättighet till kommunens byggnader
och anläggningar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett styrdokument angående upplåtelse av
namnrättighet till kommunens byggnader och anläggningar.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningsansvaret för ishallen som ägs av Nynäshamns
kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hyr ut ishallen till kultur- och fritidsnämnden, som i sin
tur hyr ut ishallen till föreningar.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2018, § 338, att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att sammanställa en
kommunpolicy angående upplåtelse av namnsättning. Förvaltningen gör bedömningen att kommunen har
möjlighet att upplåta namnrättigheter för kommunala byggnader och anläggningar. Frågan huruvida
kommunen ska utnyttja denna möjlighet är av politisk karaktär, varför förvaltningen överlåter frågan till
kommunfullmäktige då den måste anses vara av principiell beskaffenhet.

Beslutsunderlag
-

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut från den 6 december 2018, § 338 med tillhörande
handlingar

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett styrdokument angående upplåtelse av
namnrättighet till kommunens byggnader och anläggningar.
______________________

Skickas till
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 119/19

Dnr KS/2019/0167/060-2

Svar på motion om att dela ut ett hållbarhetspris vid
Nynäshamns årliga Galafest
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad, och inrättar ett
hållbarhetspris som Näringslivschefen ges ansvar för att dela ut, administrera och närmare utforma i
enlighet med motionen.

Ärendet
Den 8 mars 2019 inkom ett förslag från Emma Solander (MP) om att dela ut ett nytt pris vid Nynäshamns
årliga Galafest; ett hållbarhetspris. Förslaget ska, efter kontakt med förslagsställaren, förstås och
hanteras som en motion.
Den årliga galafesten, Näringslivets Galafest, är ett samarrangemang mellan Företagarna Nynäshamn,
Nynäshamns Stadskärneförening och Nynäshamns kommun. Vilka priser som ska delas ut bestäms
gemensamt av arrangörerna. Inför 2020 års gala kommer arrangörerna att se över galans varande,
upplägg och de priser som ska delas ut.

Beslutsunderlag
- Motion - Förslag till nytt pris att delas ut vid Nynäshamns årliga Galafest; ett Hållbarhetspris

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, men inrättar ett hållbarhetspris som
Näringslivschefen ges ansvar för att dela ut, administrera och närmare utforma i enlighet med motionen.

Yrkanden
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag men med ändring om att motionen ska anses
besvarad i stället för att den ska avslås.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande.

Proposition
Ordföranden (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Patrik Isestads (S) yrkande.
______________________

Skickas till
Akten
Motionären
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 120/19

Dnr KS/2019/0246/704-3

Revidering av socialnämndens reglemente
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. socialnämnden ges i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.
2. paragraf 5 i socialnämndens reglemente revideras och ges följande lydelse:
”Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1662) och Lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter”

Ärendet
Riksdagen har beslutat om en ny lag som börjar gälla den 1 juli 2019 - Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Huvuddragen i den nya lagen är tillståndsplikt, utökat rökförbud samt spårbarhet och
säkerhetsmärkning. Genom den nya lagen upphävs Tobakslagen (1993:581) och Lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i dessa lagar har förts i sak
oförändrade över till den nya lagen.
Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter och tilldelas
tillsynsansvaret enligt den nya lagen.
Socialnämnden har idag ansvaret för tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning, kontroll av försäljning av
receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln samt försäljning av e-cigaretter. Socialnämnden ser
samordningsfördelar med att tillsynsansvaret enligt den nya lagen uppdras åt socialnämnden.
Socialnämnden föreslår därför i beslut från den 23 april 2019, § 43, att kommunfullmäktige uppdrar till
socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, och att tillstånd enligt den nya lagen hanteras inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet.

Beslutsunderlag
- Socialnämndens beslut från den 23 april 2019, § 43
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-18
- Info från länsstyrelsen till kommunerna om ny tobakslag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. socialnämnden ges i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.
2. paragraf 5 i socialnämndens reglemente revideras och ges följande lydelse:
”Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1662) och Lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter”
______________________

Skickas till
Akten, Socialnämnden
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 121/19

Dnr KS/2019/0246/704-2

Förslag till ny avgift för försäljningstillstånd enligt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. anta socialnämndens förslag till tillståndsavgift för tobak enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter.
2. Avgifterna träder ikraft den 1 oktober 2019.

Ärendet
Den 1 juli 2019 träder en ny lag ikraft Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. I den nya
lagen införs även tillståndsplikt för tobaksförsäljning vilket innebär att den som ska sälja tobaksvaror
måste ansöka om tillstånd hos kommunen.
Enligt 8 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut en avgift för prövningen av
ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Genom att ta ut en avgift för handläggning och beslut av tillståndsärenden kan kommunen få
kostnadstäckning för att bedriva en effektiv handläggning.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att de av socialnämnden föreslagna avgifterna ska anses skäliga och
föreslår därför kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till avgift för prövningen av ansökan
om försäljningstillstånd med mera enligt lag om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag
- Socialnämndens beslut från den 23 april 2019, § 43
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-18
- Info från länsstyrelsen till kommunerna om ny tobakslag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. anta socialnämndens förslag till tillståndsavgift för tobak enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter.
2. Avgifterna träder ikraft den 1 oktober 2019.
______________________

Skickas till
Akten
Socialnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 122/19

Dnr KS/2017/0492/060-8

Svar på motion om införandet av en Nollvision mot
självmord
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att:
1. Bifalla motionen, samt
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att samordna framtagandet av en kommungemensam
handlingsplan mot självmord.

Ärendet
Den 29 december 2017 inkom Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) med en motion där motionärerna
önskar att kommunfullmäktige tar fram en åtgärdsplan för införande av en nollvision mot självmord i
Nynäshamns kommun. Som grund för motionen anför motionärerna bland annat att det idag dör 5
gånger fler personer av självmord i Sverige än av trafikolyckor. Syftet med motionen är att minska
antalet självmord i Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens utredning av ärendet presenteras i förvaltningens rapport - Svar på
motion om införande av nollvision mot självmord i Nynäshamns kommun.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som är de nämnder som främst arbetar med
riskgrupper för självmord idag har flertal insatser för att minska antalet självmord i kommunen. En stor
del av nämndernas insatser består av utbildning av personal, men nämnderna genomför även ett antal
direkt riktade insatser till riskgrupperna, såsom inrättandet av aktivitetshuset Idun och verksamheten
aktivitetshuset Brage som ska möjliggöra sysselsättning och social samvaro. Ett ytterligare exempel är
folkhälsoprojektet utvecklade öppenvårdsinsatser för personer med ett beroende och deras anhöriga.
Trots kommunens insatser har Nynäshamns kommun proportionellt flest antal självmord i Stockholms län.
Kommunen har dessutom stor andel personer som har någon form av psykiatrisk diagnos.
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att det är viktigt att kommunen fortsätter att vidta åtgärder
för att minska riskerna för att kommuninvånarna tar sina liv.

Beslutsunderlag
-

Rapport - Nollvision självmord
Motion för införandet av en Nollvision mot självmord
BUN tjut - Svar på remiss - motion om införande av en nollvision mot självmord
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande - Motion för införande av Nollvision mot självmord
Analys och handlingsplan mot självmord Stockholms län
Socialnämndens beslut från den 29 jan 2019, § 10 - Svar på remiss
Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 20 mars 2019, § 37 - Svar på remiss

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunfullmäktige att:
1. Bifalla motionen, samt
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att samordna framtagandet av en kommungemensam
handlingsplan mot självmord.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 122/19
______________________

Skickas till
Motionärerna
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 123/19

Dnr KS/2019/0196/206-2

Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:
1. Anta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan- och bygglov-,
kart och mätverksamheten med avseende på förtydliganden om avgiftsreducering i bygglov,
förhandsbesked och anmälan samt avräkning för lov som gått ut i giltighetstid och som inte har
nyttjats, med justering av hänvisning till gällande kommunallag (2017:725).
2. Taxan ska gälla från den 1 oktober 2019.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 26 mars 2019 § 82 beslutat att överlämna förslag till
fullmäktige om revidering av taxan för plan- bygg, kart och mätverksamheten i kommunen. Syftet med
revideringen är att anpassa taxan efter de i förändringar i plan- och bygglagen som trädde i kraft i den 1
januari 2019. Dessa förändringar innebär en möjlighet för den enskilde att få reduktion av den avgift som
byggnadsnämnden får ta ut för handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked i de fall
handläggningstiden blir längre än vad som är tillåtet i enlighet med gällande lagstiftning.
De föreslagna ändringarna av taxan syftar till att förtydliga vilka delar av den totala avgiften som tas ut i
samband med beslut om lov som kan bli aktuell för avgiftsreducering. Den nya taxan innehåller även ett
förtydligande om att avräkning i lovärenden kan ske enbart för inbetald avgift som tas ut i förskott för
genomförandebeskedet.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga sakliga invändningar mot den framtagna taxan och anser att
förändringarna är nödvändiga utifrån de nya bestämmelserna i PBL.

Beslutsunderlag
-

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut från den 26 mars 2019, § 82
Förslag till taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten 2019-02-26
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-26
Taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:
1. Anta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan- och bygglov-,
kart och mätverksamheten med avseende på förtydliganden om avgiftsreducering i bygglov,
förhandsbesked och anmälan samt avräkning för lov som gått ut i giltighetstid och som inte har
nyttjats, med justering av hänvisning till gällande kommunallag (2017:725).
2. Taxan ska gälla från den 1 oktober 2019.
______________________

Skickas till:
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 124/19

Dnr KS/2019/0238/206-2

Förändring av taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns
kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. anta Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns
kommun.
2. taxan träder ikraft den 1 oktober 2019.

Ärendet
Den 26 april 2019 § 35 beslutade direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund att hemställa om
beslut i kommunfullmäktige i Nynäshamn avseende en ny taxa för brandskyddskontroll.
Uppräkningen av taxan för brandskyddskontroll görs i syfte att få verksamheten att hamna i en
ekonomisk balans eftersom att den i dagsläget inte finansieras av taxan. En del av verksamheten
bekostar således hela skattekollektivet. Uppräkningen innebär att Nynäshamns kommun tillämpar samma
taxa som övriga medlemskommuner.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den föreslagna höjningen av avgiften ska anses vara skälig och
föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till höjd avgift för
brandskyddskontroll.

Beslutsunderlag
- Södertörn brandförsvarsförbunds tjänsteutlåtande daterat 2019-04-16
- Förbundsdirektionens beslut från den 24 april 2019, § 35

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. anta Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns
kommun.
2. Taxan träder ikraft den 1 oktober 2019.
______________________

Skickas till
Södertörns brandförsvarsförbund
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 125/19

Dnr KS/2019/0154/106-2

Antagande gemensam Målbild 2019-2022-Samverkan
Stockholmsregionen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Samverkan Stockholmsregionens Målbild 2019-2022.

Ärendet
Nynäshamns kommun ingår tillsammans med ett 40-tal andra aktörer i den gemensamma satsningen
Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Förutom länets kommuner ingår även myndigheter som
exempelvis Försvarsmakten, Polisen, Trafikverket och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns
landsting). SSRs mål är att skapa en trygg, säker och störningsfri region och stärka samhällets förmåga
att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. SSR har tillsammans med de ingående aktörerna arbetat fram
en målbild inför de kommande åren Målbild 2019-2022 som respektive aktör nu förväntas anta.

Målbild 2019–2022 - Samverkan Stockholmsregionen tydliggör fokus och prioriteringar för den

aktörsgemensamma verksamheten för åren 2019–2022. Målbilden har tagits fram med utgångspunkt i
utvärderingar av händelser och övningar, diskussioner i ordinarie möten för de olika samverkansnivåerna
samt genom särskilda målbilds-workshops för samtliga 37 aktörer på inriktande och samordnande nivå.

Beslutsunderlag
- Bilaga Målbild 2019-2022, inför antagande 1.0
- Bilaga Gemensamma förmågor – Samverkan Stockholmsregionen 2.0 (20190221)
- Bilaga Modellbeskrivning ver 2.0 (20190221)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Samverkan Stockholmsregionens Målbild 2019-2022.
______________________

Skickas till
Akten
Samverkan Stockholmsregionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 126/19

Dnr KS/2019/0229/041-2

Äskande av medel för implementering av
barnkonventionen i Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Den 13 juni fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk
lag den 1 januari 2020. I väntan på att barnkonventionen ska bli svensk lag bör kommuner förbereda
arbetet med barns rättigheter. SKL har tagit fram material/verktyg som stöd i det förberedande arbetet.
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag från kommunledningsgruppen att ansvara för ett
kommunövergripande samarbete för att säkerställa att barnkonventionen uppfylls. För att barn- och
utbildningsnämnden ska ha förutsättningar att samordna arbetet med barnkonventionen har barn- och
utbildningsnämnden beslutat att äska 300 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade medel för att under
2019 implementera barnkonventionen i Nynäshamns kommun.

Beslutsunderlag
- Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 17 april 2019, § 47

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. avslå barn- och utbildningsnämndens begäran.

Yrkanden
Patrik Isestad (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska lämna ärendet utan eget
ställningstagande till kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande.

Proposition
Ordföranden (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.
______________________

Skickas till
BUN, Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 127/19

Dnr KS/2008/0317/045-18

Sportboendets framtida hantering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en lösning på
sportboendefrågan så att en korrekt hantering avseende kommunens beviljade lån infrias.

Jäv
Harry Bouveng (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.
Under ärendets handläggning övertar Daniel Adborn (L) ordföranderollen.

Ärendet
Nynäshamns Sportboende AB bildades hösten 2008 som ett dotterbolag till Nynäshamns IF Hockey för
att etablera och driva sportboendet på Kvarnängen. För att möjliggöra detta så beviljade Nynäshamns
kommun ett lån på 4,5 mnkr. Bolaget har hittills ej betalat nämnvärt belopp på amortering och ränta.
Skulden uppgår nu (mars 2019) till 5,5 mnkr. Bolaget och dess ägare (Nynäshamns IF Hockey) bedöms
ej ha möjlighet att fullfölja sina förpliktelser. Byggnaden står idag som säkerhet för lånet och
verksamheten som bedrivs bedöms som viktig för både föreningen och Nynäshamns kommun. Då
parterna ej fullföljt sina tidigare förpliktelser eller avtal söker nu kommunstyrelseförvaltningen en rättvis
lösning med så bibehållen medborgarnytta som möjligt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en lösning på
sportboendefrågan så att en korrekt hantering avseende kommunens beviljade lån infrias.
______________________

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Tillväxtavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 128/19

Dnr KS/2019/0222/439-2

Svar på remiss – BIOTOP Stockholms
klassificeringssystem
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Ärendet
Stockholms läns kommuner och regionala aktörer har under många år efterfrågat bättre kartor över
länets natur. Det har lett till utvecklingen av en ny metod för biotop-kartering under namnet BIOTOP
Stockholm, ofta kallad ”biotopdatabasen”. Metoden är framtagen av Stockholms Universitet i samarbete
med bland annat flera kommuner, Länsstyrelsen och andra myndigheter.
Föreliggande remiss avser kärnan i BIOTOP Stockholm, det vill säga metadata för hur landskapet delas in
i olika biotopklasser med olika egenskaper för att kunna visas som kartor eller analyseras vidare i GISmiljö. Metadata är en metods viktigaste grundkomponent och behöver vara utförlig. Remissen är därmed
av detaljerad karaktär. Syftet med remissen är både att informera om och inhämta synpunkter på
klassificeringssystemet.
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar projektet BIOTOP Stockholm och det helhetsgrepp som nu tas
för att utforma bättre kartor över länets natur. Den generella bedömningen är att verktyget har god
potential att bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhällsbyggande i länet.
Kommunstyrelseförvaltningen har till yttrande tagit emot synpunkter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och kartenhet.

Beslutsunderlag
- Remissmissiv Biotop Stockholm med sändlista
- BIOTOP Stockholm del B Klassificeringssystem och databasstruktur 3.0
- Bilaga 1 Kommunens yttrande

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.
______________________

Skickas till
Akten
Kommunekolog

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 129/19

Dnr KS/2019/0233/019-2

Inget svar på remiss – Ny kärntekniklag - med förtydligat
ansvar (SOU 2019:16)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Ärendet
Den 29 juni 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn
av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Nu är utredningen klar och den föreslår att den
nuvarande lagen om kärnteknisk verksamhet upphävs och ersätts av en ny kärntekniklag med ny
struktur. Förslaget motiveras med att den nu gällande lagen har ändrats fler än 30 gånger vilket har
medfört att lagen blivit ostrukturerad och svårläst.
En ny strålskyddslag (2018:396) trädde i kraft den 1 juni 2018 och ersatte den tidigare strålskyddslagen
(1988:229). Kärnteknik- och strålskyddslagen tillämpas ofta parallellt på samma verksamheter.
Utredningen har därför, med utgångspunkt från den nya strålskyddslagens struktur, utarbetat ett förslag
till ny kärntekniklag där flera av de gällande bestämmelserna förs över till den nya lagen oförändrade i
sak men i en språkligt omarbetad form. En del bestämmelser har dock ändrats när så varit påkallat. Ett
antal helt nya bestämmelser har också införts.

Beslutsunderlag
- SOU 2019:16 – Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar
- Bilaga 1 Kommunens yttrande

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

______________________

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 130/19

Dnr KS/2019/0133/536-7

Komplettering till T20 - Pendeltågstrafikens utveckling
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning som kommunens särskilda skrivelse.

Ärendet
Trafikförvaltningen på Region Stockholm har gett möjligheten för kommunerna att inkomma med en
särskild skrivelse om synpunkter och inspel till målbild för pendeltågssystemet som ett komplement till
svaret på T20 efter att grenmöten för pendeltågen hållits.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till särskild skrivelse redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2019-05-28.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens särskilda skrivelse.
______________________

Skickas till
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 131/19

Dnr KS/2019/0277/289-1

Förstudie om vissa fastighetsrelaterade frågor
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en förstudie om förutsättningarna att genom
fastighetsförsäljningar kunna säkra tillgången på verksamhetslokaler samtidigt som kommunens
investeringsram avlastas.

Ärendet
Nynäshamns kommuns investeringsbehov bedöms som mycket högt de kommande åren. En stor del av
detta beror på att kommunens verksamhetslokaler är undermåliga och daterade. Kommunen växer vilket
innebär att kommunen måste bygga nya förskolor, skolbyggnader och ett vård- och omsorgsboende för
att säkerställa den kommunala servicen. Kommunens gatunät är slitet, VA-nätet behöver byggas ut och
kommunens exploateringar innebär kostnadsökningar men generellt även ökade intäkter.
Kommunen kommer få svårt att klara av den investeringsbelastning som allt detta innebär, ekonomiskt,
organisatoriskt och personellt, och behöver därför hitta alternativa finansieringslösningar för att säkra
välfärden. Kommunen har blivit uppvaktad av ett antal aktörer som genom olika konstruktioner köper
vissa fastigheter av kommunen och lättar på kommunens investeringsbehov. Det här är komplicerade
affärer som inkluderar stora värden och kommunstyrelsens ordförande anser att det är nödvändigt att
kommunen skaffar sig mer kunskap kring den här typen av arrangemang för att se om det är framkomlig
väg för Nynäshamns kommun.
Mot den här bakgrunden föreslår ordföranden att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
genom en förstudie inom området som bland annat ska svara på hur dessa upplägg fungerar samt
erfarenheter från andra kommuner som har prövat att ingå i den här formen av samarbeten.
Uppdraget ska redovisas senast november månad 2019.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en förstudie om förutsättningarna att genom
fastighetsförsäljningar kunna säkra tillgången på verksamhetslokaler samtidigt som kommunens
investeringsram avlastas.
______________________

Skickas till
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 132/19

Dnr KS/2019/0283/109-1

Insatser för att främja psykisk hälsa i Nynäshamns
kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag om att
-

Ansöka om deltagande i Innovationsguidens utvecklingsprogram för att utveckla insatser för att
främja psykisk hälsa och förebygga stress tillsammans med invånare i deras vardag.
Notera föreslaget projektdirektiv
ovan nämnda projekt finansieras med avdelningen för planering och samhällsutvecklings
folkhälsomedel, ansvar 3115.

Ärendet
Nynäshamns kommun behöver förbättra folkhälsan i kommunen. I dag är kommunens värden och
resultat otillfredsställande bland annat avseende utbildning, trygghet, tillit, psykisk hälsa samt ohälsotal.
Dessa faktorer har stor påverkan på folkhälsan och är viktiga för att kommunens invånare ska leva friska
och berikande liv.
Nynäshamns kommun har i dagsläget folkhälsomål integrerat i Mål och budget. Mål 6B, Barn och
ungdomar i kommunen ska må bra, är direkt kopplat till ungas psykiska hälsa. Den 25 april 2019 fattade
kommunstyrelsen beslut om att Nynäshamns kommun ska ta ett samlat grepp om folkhälsofrågorna på
förvaltningsnivå.
Kommunens ledningsgrupp har under våren 2019 efterfrågat ett arbetssätt för att involvera medborgarna
i frågor som berör folkhälsa. Idag har kommunen ingen metod för hur arbete med folkhälsofrågor
tillsammans med medborgare ska ske.
Region Stockholm och Storsthlm tillsammans med Sveriges Kommuner och övriga regioner erbjuder
kommuner att delta i ett utvecklingsprogram med tema psykisk hälsa. Programmet genomförs inom
ramen för den länsgemensamma strategiutvecklingsprocessen för förebyggande och främjande av
psykisk (o)hälsa. Utöver personalkostnader är deltagandet kostnadsfritt. Utvecklingsprogrammet
fokuserar på hur kommunen kan stötta människor i deras vardagsliv för att främja psykisk hälsa och
förebygga stress. Här behövs nya, innovativa sätt att tänka och arbeta, där invånarnas verklighet och
deras behov står i fokus. Programmet sträcker sig över en period på cirka åtta månader och innehåller
utbildningsträffar, coaching och en digital verktygslåda samt stöd under hela processen.
Kommunen får själv välja vilken verksamhet och målgrupp som ska medverka inom programmet. Efter
avslutat program kommer kommunen att ha arbetat fram metoder för att tillsammans med medborgare
främja psykisk hälsa.
Syftet med deltagandet är att metoderna ska gå att applicera på fler verksamheter och på så sätt kan
kommunen arbeta aktivt tillsammans med medborgarna för att främja psykisk hälsa. Metodstödet kan
även användas inom andra områden vilket gör att kommunen har möjlighet att fortsätta att utveckla
idéer och nya lösningar i en strukturerad process tillsammans med medborgare .

Beslutsunderlag
- Bilaga Inbjudan Utvecklingsprogram Psykisk Hälsa 20190515
- Bilaga Projektdirektiv insats för att främja psykisk ohälsa
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 132/19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag om att




Ansöka om deltagande i Innovationsguidens utvecklingsprogram för att utveckla insatser för att
främja psykisk hälsa och förebygga stress tillsammans med invånare i deras vardag.
Notera föreslaget projektdirektiv
ovan nämnda projekt finansieras med avdelningen för planering och samhällsutvecklings
folkhälsomedel, ansvar 3115.

______________________

Skickas till
Akten
Planeringschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 133/19

Dnr KS/2019/0079/027-1

Nya styrdokument inom kompetensförsörjning och
reviderad policy för rekrytering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
- anta kommunstyrelsens förslag till reviderad policy för rekrytering
- anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetensförsörjning
Kommunstyrelsen beslutar att:
- anta förvaltningens förslag till ny plan för strategisk kompetensförsörjning

Ärendet
För att nå visionen att Nynäshamns kommun år 2030 ska vara den regionala ledaren inom social
innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring behöver kommunen attrahera, rekrytera, utveckla, engagera
och kompetensväxla medarbetare.
Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer ökningen av antalet personer i arbetsför ålder
minska betydligt framöver, med en allt större konkurrens om arbetskraft. Den största behovsökningen
avser undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen och långsiktigt även lärare inom
gymnasieskolan. Det stämmer även överens med behovsbilden i Nynäshamns kommun, där dock även
det geografiska läget tillkommer som försvårande faktor. I flera rekryteringar har man svårt att över
huvud taget få någon kvalificerad sökande. Utöver intern rörlighet och extern rekrytering behövs
kompetensutvecklingen av befintlig personal stärkas.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny policy för kompetensförsörjning med
tillhörande strategisk plan, som stöd och ramverk i fackförvaltningarnas arbete med sina
kompetensförsörjningsplaner.
Revideringen av rekryteringspolicyn syftar till bättre överensstämmelse med kommunfullmäktiges riktlinje
för styrdokument. Rekrytering utgör en del av kompetensförsörjningsprocessen, som standardiserad och
kvalitetssäkrad.

Beslutsunderlag
-

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4

Policy för kompetensförsörjning
Plan för strategisk kompetensförsörjning
Befintlig policy för rekrytering
Reviderad policy för rekrytering

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
- anta kommunstyrelsens förslag till reviderad policy för rekrytering
- anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetensförsörjning
Kommunstyrelsen beslutar att:
- anta förvaltningens förslag till ny plan för strategisk kompetensförsörjning

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 133/19
______________________

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 134/19

Dnr KS/2018/0319/260-2

Markstrategi för Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Kommunen har ett stort markinnehav med mer än 5000 hektar, motsvarande drygt 14 % av den totala
kommunarealen. Vissa fastigheter utgörs av natur- och rekreationsområden, andra är strategisk mark för
framtida exploatering och ytterligare andra är skogs- eller jordbruksmark.
Behovet av en markstrategi har diskuterats inom förvaltningen åtminstone sedan inköpet av den så
kallade stockholmsmarken 2012. Arbetet påbörjades under 2018 och har letts av
kommunstyrelseförvaltningens avdelning för planering och samhällsutveckling. I referensgruppen har
tjänstepersoner från andra avdelningar och förvaltningar ingått. Syftet är att markstrategin tillsammans
med de riktlinjer för markanvisningar som antogs 2018, ska ge stöd till mark- och exploateringsenheten i
det dagliga arbetet. Strategin ska skapa förutsättningar för en mer långsiktig och konsekvent hantering
av markreserven.
Strategin består av två delar: en innehåller samlade riktlinjer, den andra går igenom bakgrund, analys
och fördjupning. Inga specifika markområden för försäljning eller inköp pekas ut, även om mer
övergripande rekommendationer på områdesnivå finns i fördjupningen.
Strategin ska följas upp ett år efter antagandet och uppdateras med ytterligare inventering med tiden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 maj 2019, § 96.

Beslutsunderlag
- Markstrategi riktlinjer
- Markstrategi analys och fördjupning

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till markstrategi.

Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska lämna ärendet utan eget
ställningstagande till kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 134/19

Proposition
Ordföranden (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.
______________________

Skickas till
Akten
Planeringschef
Mark- och exploateringschef
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 135/19

Jakträttsavtal för Nynäshamns kommuns fastigheter
Peter Svedberg, markförvaltare, informerar om kommuns jakträttsområden och jakrättsavtal, samt att
förvaltningen ser ett behov att göra vissa justeringar avseende kommunstyrelsens beslut från den 23 maj
2018, § 126.
Arbetsutskottet godkänner att ett beslutsunderlag med förslag till beslut tas fram och tas med på
dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2019.
______________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 136/19

Personalfrågor
Linn Marsten, personalchef, informerar och svarar på arbetsutskottets frågor om pågående rekryteringar.
______________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 137/19

Nästa sammanträde
Arbetsutskottets nästa sammanträde äger rum den 22 augusti 2019 kl. 09:00.
______________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-04

Ksau § 138/19

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
______________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

