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Rekommendation från Storsthlm att anta ny
överenskommelse om ungdomsmottagningar
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Revidering av policy mot givande och tagande av mutor
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Komplettering av beslutspunkt i kommunstyrelsen delegationsordning med
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Svar på remiss DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service
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Granskning av vägplan - Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
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Svar på remiss - Strategi för friluftsliv i Stockholms län
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Verksamhetsmark vid sydvästra Segersängsmotet - samhällsbyggnadsprojektet
avslutas

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 19/21

Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på del av fastigheten
Vansta 5:38 i Ösmo

§ 20/21

Försäljning av mark, del av Yxlö 1:7

§ 21/21

Lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby
industriområde

§ 22/21

Fallskada på Kaptensgatan

§ 23/21

Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus Nynäshamn

§ 24/21

Svar på motion om att bygga om delar av sjukhuset till en skola

§ 25/21

Svar på motion - Lokal för Nynäshamns bibliotek

§ 26/21

Svar på medborgarförslag - Porrprevention i kommunens skolor

§ 27/21

Svar på medborgarförslag - Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för
och där barn vistas till porrfria zoner

§ 28/21

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationer och offentliga
platser

§ 29/21

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationen i Nynäshamn,
Backluraområdet samt parkeringar

§ 30/21

Svar på medborgarförslag - Kameraövervakning på alla pendeltågsstationer inom
kommunen samt vid alla parkeringar utomhus

§ 31/21

Svar på medborgarförslag - Önskar installation av kameror på offentliga platser
såsom buss- och tågstationer

§ 32/21

Väckande av ärende om arbetsmiljöproblem som eMeetings m m orsakar

§ 33/21

Val av fastighets- och investeringsutskott

§ 34/21

Övriga frågor

§ 35/21

Personalfrågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 1/21

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:
Under § 34 Övriga frågor:
1. Information från krisledningsgruppen om Kagghamra
2. Information om fastighets- och investeringsutskottet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 2/21

KS/2021/0104/009

Ägardirektiv SRV Återvinning, preliminärt
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ärendet inte är färdigt och kommer att hanteras på
kommunstyrelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3/21
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KS/2014/0238/880

Förlängd giltighetstid för kommunens biblioteksplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. förlänga giltighetstiden för kommunens biblioteksplan till och med den 31 december 2021.

Ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet.
Kommunfullmäktige antog den 11 maj 2016 § 95 en biblioteksplan för åren 2016–2019. Planens
giltighetstid förlängdes av kommunfullmäktige den 16 april 2020 § 42 till den 31 december 2020.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, i beslut från den 2 december 2020 § 68, att
förlänga giltighetstiden av kommunens biblioteksplan ytterligare, till 31 december 2021. Kultur- och
fritidsnämnden anser att planen ska förlängas; dels då en ny plan bör utformas utifrån det
framtagna Kulturprogram som ännu inte antagits av Kommunfullmäktige, dels då Covid-19pandemin inte gjort det möjligt att föra de diskussioner och genomföra de möten som krävs för att
ta fram en ny plan.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Förlänga giltighetstiden för kommunens biblioteksplan till och med den 31 december 2021.
_____

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut från den 16 april 2020, § 42
Kultur- och fritidsnämndens beslut från den 2 december 2020, § 68
Biblioteksplan

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4/21
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KS/2021/0072/779

Rekommendation från Storsthlm att anta ny överenskommelse
om ungdomsmottagningar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län” antas.

Ärendet

För ungdomsmottagningsverksamheten finns inga nationella riktlinjer utfärdade, varför
verksamheten har utvecklats på olika sätt i olika delar av landet, och i olika delar av länet. Med
anledning av detta har ett behov av länsgemensamma och tvärprofessionella riktlinjer identifierats
för att att främja en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets
ungdomar. Ett arbete med att ta fram en överenskommelse om uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet inleddes 2018. Under arbetets gång uppmärksammades att den
dåvarande hanteringen, med direktavtal mellan kommun och region, stod i strid med gällande rätt. I
förslaget till ny överenskommelse har hanteringens laglighet säkerställts och verksamhetens ansvar
och organisation förtydligats.
Överenskommelsen innebär att kommun och region är överens om att:
- Ungdomen ska på egen hand kunna vända sig till en mottagning där regionen och kommunen
tillsammans erbjuder kostnadsfritt stöd och vård till målgruppen.
- Kommunen åtar sig att sörja för att allokera medel och/eller kompetent personal för att kunna
leverera de psykosociala insatser som är kommunens ansvar.
- Regionen ansvarar för att allokera medel och/eller kompetent personal för att kunna leverera
den medicinska verksamhet som är regionens ansvar.
I överenskommelsen regleras parternas gemensamma utgångspunkter och formerna för samverkan,
samarbete, uppföljning och verksamhetsutveckling. Överenskommelsen reglerar även
verksamhetens inriktning och innehåll, samt stadgar att ungdomsmottagningens verksamhet ska
vara avgiftsfri för ungdomarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län” antas.
______

Beslutsunderlag
-

Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 23 september 2020, § 138
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande
Storsthlms skrivelse daterad den 4 juni 2020
Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm
och kommuner i Stockholms län

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5/21

Sida 8(44)

KS/2020/0505/020

Revidering av policy mot givande och tagande av mutor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Nynäshamns kommuns policy för
att undvika mutor och korruption. Policyn ersätter kommunfullmäktiges antagna policy mot givande
och tagande av mutor i Nynäshamns kommun.

Ärendet

Utöver inkluderingen av korruption och otillåten påverkan i policyn så har
kommunstyrelseförvaltningen i det nya förslaget till policy även försökt att ge ännu tydligare råd och
rekommendationer till kommunens företrädare kring hur olika situationer ska hanteras. Nya exempel
med hänvisningar till relevant rättspraxis har dessutom lagts till.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Nynäshamns kommuns policy för
att undvika mutor och korruption. Policyn ersätter kommunfullmäktiges antagna policy mot givande
och tagande av mutor i Nynäshamns kommun.
______

Beslutsunderlag

Förslag till Policy mot muta och korruption i Nynäshamns kommun
Policy mot givande och tagande av mutor, antagen av kommunfullmäktige den 13 februari 2013 §
24.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6/21
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KS/2020/0461/004

Komplettering av beslutspunkt i kommunstyrelsen
delegationsordning med anledning av dataskyddsombudets
rapport
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras med en ny punkt gällande rättelse,
radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
2. Beslutanderätt enligt den nya punkten delegeras till kommunjurist.
3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 1 samt 37 ska härmed anses vara
hanterade.

Ärendet

Av dataskyddsombudets rekommendationer 1 och 37 framgår att dataskyddsombudet
rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att delegationsordningen uppdateras så att det
framgår vem som har rätt att besluta om åtgärder utifrån de krav som ställs i
dataskyddsförordningen, samt att ansvaret är kommunicerat ut i verksamheten.
Dataskyddsombudet har bedömt att följande punkter saknas i kommunstyrelsens
delegationsordning:
1. Beslut om rapportering av personuppgiftsincident (se rekommendation 37).
2. Beslut om upprättande av konsekvensbedömning (se rekommendation 1).
3. Beslut om upprättande av registerförteckning (se rekommendation 1).
4. Beslut om information till registrerade (se rekommendation 1).
5. Beslut om att ta fram strategier och rutiner för personuppgiftsbehandling (se rekommendation 1).
Den 17 december 2020 § 111 tog kommunstyrelsen beslut om att revidera kommunstyrelsens
delegationsordning. En av förändringarna var införande av en ny punkt 9.5.1 i
delegationsordningen. Av punkten framgår att handläggare har delegation på att ta beslut om
incidentrapportering till datainspektionen (som sedan den första januari 2021 bytt namn till
integritetsmyndigheten). Kommunstyrelsen måste härmed ha ansetts åtgärdat dataskyddsombudets
rekommendation punkt 37.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras med en ny punkt gällande rättelse,
radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
2. Beslutanderätt enligt den nya punkten delegeras till kommunjurist.
3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 1 samt 37 ska härmed anses vara
hanterade.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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______

Beslutsunderlag

Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunens verksamheter, 2020-08-31,
KS/2020/0101/004-8, med bilagor Bilaga 1. Förslag till åtgärder med anledning av
dataskyddsombudets GDPR rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom
kommunstyrelsens verksamheter 2020-08-31
Bilaga 1 – Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 7/21
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KS/2020/0524/009

Svar på remiss DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal
statlig service
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelsens
bilaga 1, samt att yttrandet skickas till Finansdepartementet.

Ärendet

Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen DS 2020:29 En utvecklad
organisation för lokal statlig service. Utredningen syftar till att analysera och föreslå hur
serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Utredningen föreslår att
Nynäshamns kommun ska få ett servicekontor. Ett servicekontor i Nynäshamn skulle enligt
utredningen framför allt gynna de som bor i kommunen, möjligen skulle också vissa boende i den
sydöstra delen av Haninge få närmare till ett servicekontor. Förvaltningen ser positivt på förslaget
om införande av ett mindre servicekontor i Nynäshamns kommun. Kommunen saknar idag närhet till
flera av de myndigheter som berörs i utredningen och förvaltningen bedömer att ett öppnande av
ett mindre servicekontor i Nynäshamns kommun skulle gynna medborgarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelsens
bilaga 1, samt att yttrandet ska skickas till Finansdepartementet.
_____

Beslutsunderlag

En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning
Bilaga 1 - Nynäshamns kommuns svar på promemorian DS 2020:29: En utvecklad organisation för
lokal statlig service – slutredovisning

Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8/21
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KS/2020/0527/141

Information gällande remissyttrande gällande Region
Stockholms näringsliv- och tillväxtstrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar förvaltningen för informationen.

Föredragning

Näringslivschef Nina Munters föredrar ärendet. Remissversionen av strategin kommer skickas ut till
kommunstyrelsen efter arbetsutskottets sammanträde. Förslag till yttrande kommer skickas ut i
samband med utskick av handlingar till kommunstyrelsen, detta för att ärendet ska hinna beredas.

Ärendet

Region Stockholm, Rotel IV remitterar för yttrande tillväxt- och regionplanenämndens förslag till
Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. I remissen ligger att roteln vill ha
remissinstansernas synpunkter på planförslaget.
Remissinstanserna rekommenderas att fokusera på kapitel 2 som är den strategiska inriktningen i
strategin.
Roteln ser gärna att remissinstanserna särskilt beaktar nedanstående frågeställningar:
•Inom de olika inriktningsområdena, har ni förslag på ytterligare insatser som är viktiga för att
stärka näringsliv- och hållbar tillväxt i Stockholmsregionen?
•Hur kan och vill er organisation medverka i genomförandet av de insatser som tas upp i
remissversionen? Och/eller i de eventuella insatser som ni tagit upp i ovanstående fråga?

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på att arbetsutskottet ska tacka förvaltningen för informationen.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 9/21
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KS/2021/0105/210

Granskning av vägplan - Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar förvaltningen för informationen.

Föredragning

Samhällsplanerare Isa Eriksson föredrar ärendet om granskning av vägplan Väg 259 Tvärförbindelse
Södertörn.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på att arbetsutskottet ska tacka förvaltningen för informationen.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 10/21
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KS/2020/0519/814

Svar på remiss - Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Ärendet

Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med
friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. För att stärka
samordningen, skapa forum för samverkan och förverkliga regerings friluftspolitik har Länsstyrelsen
nu tagit fram en friluftlivsstrategi för Stockholms län. Strategin har tagits fram i samverkan med
olika aktörer i länet.
Friluftlivsstrategi i Stockholms län innehåller tre strategiska fokusområden med tillhörande mål där
insatser bedöms vara mest effektiva och nödvändiga för att friluftlivsmålen ska vara uppfyllda till år
2030 i Stockholms län.
De tre fokusområdena med tillhörande mål är:
Fokusområde 1: Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet
Fokusområde 2: Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar
Fokusområde 3: Innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv
Till strategin kommer handlingsplaner att tas fram i samverkan med länets aktörer. Det finns i denna
version inte några indikatorer till målen att ta hänsyn till i remissvaret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.
_______

Beslutsunderlag

Remiss – Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Bilaga 1

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 11/21
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KS/2020/0140/407

Svar på samråd avseende ändring av hamnverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens svar på
samrådet.

Ärendet

Detta underlag utgör komplettering av det samrådsunderlag som tidigare skickats ut avseende
ändring av hamnverksamhet och vattenverksamhet vid Stockholm Norvik Hamn. Ansökan avser
förändrad drift av hamnverksamhet samt anpassning av hamnanläggningen. Sökt förändring
innefattar att möjliggöra trafik på de inre vattenvägarna samt rätt att årligen låta ca
350 000 – 500 000 passagerare passera hamnen. Anpassningen av hamnen medför arbeten både
på land och i vatten. För att underlätta förtöjning med olika fartyg önskar Stockholms Hamn AB att
göra anpassningar av kajlägen. Verksamheten kan omfatta muddring och dumpning, sprängning,
utfyllnad samt anläggande av kaj.
Sammanfattningsvis anser bolaget att de planerade förändringarna kan prövas inom ramen för ett
ändringstillstånd samt att förändringarna inte medför någon betydande miljöpåverkan. Bolaget
avser dock att inom ramen för en MKB ta fram en förnyad riskbedömning med avseende på
planerad passagerartrafik vid Stockholm Norvik Hamn.Efter det att Länsstyrelsen har fattat beslut
om de planerade åtgärderna medför betydande miljöpåverkan eller ej, fortsätter framtagande av
ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens svar på
samrådet.

Yrkanden

Ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget
ställningstagande.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Avgränsningssamråd missiv
Bilagor
Kommunens yttrande – Svar på samråd avseende ändring av hamnverksamhet

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 12/21

Sida 16(44)

KS/2020/0516/422

Återrapportering till vattenmyndigheterna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

(1) Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens redovisning av kommunens arbete
med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
(2) Kommunstyrelsen noterar redovisningen av kommunstyrelseförvaltningens svar kopplat till
Socialdemokraternas väckta ärende om kommunens vatten (KS § 302 2020-11-19).

Ärendet

Var sjätte år tar vattenmyndigheterna fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt.
Åtgärdsprogrammen beskriver de problem som finns i distriktens vatten som måste lösas, vilka de
viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.
Åtgärdsprogrammen är verktyg för att uppnå de miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheterna
beslutat om. De är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner.
Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt
åtgärd 1 i åtgärdsprogrammen, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av
sina respektive åtgärder. Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för
att bedöma huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller ej.
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2021–2027. Återrapporteringen sker genom en årlig enkät.
Nynäshamns kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt och omfattas av Norra Östersjöns
åtgärdsprogram. Det nu aktuella åtgärdsprogrammet gäller för perioden 2016–2021 och innehåller
åtta åtgärder som distriktets kommuner ansvarar för att genomföra.
Med syfte att ge kommunstyrelsen en bild av hur kommunen arbetar med åtgärdsprogrammet följer
i nästa avsnitt en övergripande skriftlig redogörelse av kommunens vattenarbete med utgångspunkt
i de enkätsvar som kommunen lämnar i samband med den årliga återrapporteringen till
vattenmyndigheterna. Enkätfrågorna riktar sig till kommunens förvaltningar för dricksvattenfrågor,
VA-frågor, samhällsplanering samt miljötillsyn och prövning.

Förvaltningens förslag till beslut

(1) Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens redovisning av kommunens
arbete med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
(2) Kommunstyrelsen noterar redovisningen av kommunstyrelseförvaltningens svar kopplat till
Socialdemokraternas väckta ärende om kommunens vatten (KS § 302 2020-11-19).

Yrkanden

Ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget
ställningstagande.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

______

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Promemoria
Svarsformulär
Förvaltningsplan 2016–2021 Norra Östersjöns vattendistrikt
Väckande av ärende Vatten
Beslut - ks § 302 2020-11-19 - Övriga frågor

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 17(44)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 13/21

Sida 18(44)

KS/2019/0079/027

Ny policy för kompetens och rekrytering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetens och rekrytering, bilaga 1
att de tidigare förslagen utgår, bilaga 2 och 3
att den nuvarande policyn som beslutades 2015 därmed utgår, bilaga 4

Ärendet

Kommunfullmäktige återremitterade kommunstyrelsens förslag till ny policy för
kompetensförsörjning, se bilaga 1 och reviderad policy för rekrytering, se bilaga 2 för att:
1. omarbeta och inarbeta fackligt inflytande
2. tydliggöra när externa leverantörer ska användas
3. utarbeta reglemente för extern annonsering
4. bifoga protokoll CESAM 190110
5. se till att policyn täcker in rekrytering av kommundirektör, vilket bör hanteras på annat sätt än
rekrytering av medarbetare.
Den nya sammanslagna policyn syftar till att beskriva Nynäshamns kommuns strategiska inriktning
gällande kompetensförsörjning och rekrytering. Den ger även ett stöd genom att definiera området
kompetens.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetens och rekrytering, bilaga 1
att de tidigare förslagen utgår, bilaga 2 och 3
att den nuvarande policyn som beslutades 2015 därmed utgår, bilaga 4
______

Beslutsunderlag
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4
5

Förslag till ny policy för kompetensförsörjning
Reviderad policy för rekrytering
Befintlig policy för rekrytering
NY Policy för kompetens och rekrytering
Protokoll CESAM

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 14/21

Sida 19(44)

KS/2021/0085/026

Ny policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för arbetsmiljö samt lika rättigheter och
möjligheter, bilaga 1
att anta kommunstyrelsens förslag till att följande policyer upphör att gälla
- Plan för likabehandling 2013–2016, bilaga 2
- Friskvårdsprogram, bilaga 3
- Policy om rökfri arbetstid, bilaga 4

Ärendet

Kommunstyrelsen har reviderat kommunens policy för arbetsmiljö. Den nya arbetsmiljöpolicyn utgår
från kommunens ansvar som arbetsgivare baserat på gällande arbetsmiljö- och
diskrimineringslagstiftning. Därmed har namnet på den nya arbetsmiljöpolicyn fått tillägget lika
rättigheter och möjligheter. Lika rättigheter och möjligheter står för kommunens arbete med att
förebygga och motverka diskriminering samt arbetet med att främja att de anställda har lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Som komplement till den reviderade
arbetsmiljöpolicyn kommer rutiner att finnas för att förtydliga hur kommunen arbetar konkret inom
olika arbetsmiljöområden för att uppfylla gällande lagstiftning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för arbetsmiljö samt lika rättigheter och
möjligheter, bilaga 1
att anta kommunstyrelsens förslag till att följande policyer upphör att gälla
- Plan för likabehandling 2013-2016, bilaga 2
- Friskvårdsprogram, bilaga 3
- Policy om rökfri arbetstid, bilaga 4
______

Beslutsunderlag
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4

Policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter
Plan för likabehandling 2013-2016
Friskvårdsprogram
Policy om rökfri arbetstid

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 15/21

Sida 20(44)

KS/2021/0099/020

Hantering av vissa förmåner samt avtal med
personalföreningen Solön och en nybildad veteranförening
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
1.1 godta som en uppsägning beslutet i personalföreningen Solöns styrelse 2019-12-04 om att säga
upp dispositionsavtalet med Nynäshamns kommun avseende stugorna i Idre och Gummerholmen.
Avtalsparterna är överens om att avtalet upphör retroaktivt fr o m den 1 januari 2021 samt att då
gällande hyresavtal för stuguthyrningen övertas av Nynäshamns kommun.
1.2 uppdra till HR-avdelningen att ansvara för förmånshantering och hyreshantering avseende
kommunens stugor i Idre och Gummerholmen retroaktivt från och med den 1 januari 2021 samt att
för kommunens räkning betala arbetsgivaravgifterna för förmånen från och med detta datum.
Gällande verksamhetsbidrag för personalföreningen Solön.
2.1 det årliga verksamhetsbidraget för personalföreningen Solön år 2021 fastställs till 113 tkr och att
63 tkr i årligt verksamhetsbidrag läggs därtill efter beslut i enlighet med punkt 4.
En förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar
ett sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
2.2 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
3.1 uppdra personalchefen att teckna avtal om hantering av vissa förmåner med en ny
veteranförening som avknoppats från personalföreningen Solön gällande. Avtalet ersätter det som
tidigare avtalats gällande pensionärsmedlemmar i Solön.
3.2 den nybildade veteranföreningen får ett årligt verksamhetsbidrag som för år 2021 fastställs till
13 tkr och att 7 tkr läggs därtill i årligt verksamhetsbidrag efter beslut i enlighet med punkt 4. En
förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar ett
sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
3.3 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
4. nuvarande hantering gällande gratis bad i simhallen för personal och pensionärer avvecklas.
Budgetmedel för bad (70 tkr) tillfaller i stället personalföreningen respektive veteranföreningen
proportionerligt genom beslut om verksamhetsbidrag för 2021 och att får då användas för att
anordna motionsaktiviteter för medlemmarna till exempel motionssim i simhallen.
5.1 friskvårdsbidraget höjs från och med 1 januari 2021 till 1500kr per månadsanställd och helår.
Bidraget minskas vid kortare anställningstid under året och vid hel tjänstledighet, men ej vid
tjänstledighet som har samband med föräldraskap eller sjukdom.
5.2 eventuella revideringar av beloppet fastställs i samband med mål och budget.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

Sida 21(44)

Ärendet

Ärendet innehåller fem delar som avser olika förmåner och där en förändrad hantering föreslås. Det
gäller hantering som rör kommunens stugor, personalföreningen Solön, en ny veteranförening,
baderbjudande och friskvårdsbidraget.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1.1 godta som en uppsägning beslutet i personalföreningen Solöns styrelse 2019-12-04 om att säga
upp dispositionsavtalet med Nynäshamns kommun avseende stugorna i Idre och Gummerholmen.
Avtalsparterna är överens om att avtalet upphör retroaktivt fr o m den 1 januari 2021 samt att då
gällande hyresavtal för stuguthyrningen övertas av Nynäshamns kommun.
1.2 uppdra till HR-avdelningen att ansvara för förmånshantering och hyreshantering avseende
kommunens stugor i Idre och Gummerholmen retroaktivt från och med den 1 januari 2021 samt att
för kommunens räkning betala arbetsgivaravgifterna för förmånen från och med detta datum.
Gällande verksamhetsbidrag för personalföreningen Solön.
2.1 det årliga verksamhetsbidraget för personalföreningen Solön år 2021 fastställs till 113 tkr och att
63 tkr i årligt verksamhetsbidrag läggs därtill efter beslut i enlighet med punkt 4.
En förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar
ett sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
2.2 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
3.1 uppdra personalchefen att teckna avtal om hantering av vissa förmåner med en ny
veteranförening som avknoppats från personalföreningen Solön gällande. Avtalet ersätter det som
tidigare avtalats gällande pensionärsmedlemmar i Solön.
3.2 den nybildade veteranföreningen får ett årligt verksamhetsbidrag som för år 2021 fastställs till
13 tkr och att 7 tkr läggs därtill i årligt verksamhetsbidrag efter beslut i enlighet med punkt 4. En
förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar ett
sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
3.3 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
4. nuvarande hantering gällande gratis bad i simhallen för personal och pensionärer avvecklas.
Budgetmedel för bad (70 tkr) tillfaller i stället personalföreningen respektive veteranföreningen
proportionerligt genom beslut om verksamhetsbidrag för 2021 och att får då användas för att
anordna motionsaktiviteter för medlemmarna till exempel motionssim i simhallen.
5.1 friskvårdsbidraget höjs från och med 1 januari 2021 till 1500kr per månadsanställd och helår.
Bidraget minskas vid kortare anställningstid under året och vid hel tjänstledighet, men ej vid
tjänstledighet som har samband med föräldraskap eller sjukdom.
5.2 eventuella revideringar av beloppet fastställs i samband med mål och budget.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

Sida 22(44)

_____
Beslutsunderlag

1.
Avtal dispositionsrätt fastigheter.
2.
Gällande stadgar för personalföreningen Solön. Antagna 2017-12-14.
3.
Styrelseprotokoll Solön 2019-12-04. Beslut om att upphäva avtalet om disposition av stugor.
4.
Utredning om personalföreningens förutsättningar, 2012.
5.
Avtal Idre Fjäll avseende tjänster. KS-2019-0064-805-2.
6.
Förvärv av fastigheterna i Idre kronopark. 1987.124 031.211.
7.
Ändring av stadgar för personalföreningen Solön, med anledning av förvärvet. 1987.223
013.902.
8.
Avtal mellan personalföreningen Solön och Nynäshamns kommun 1987.224 034.267.
9.
Samarbetsavtal mellan Veteranföreningen Solön, Personalföreningen Solön och Nynäshamns
kommun.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 16/21

Sida 23(44)

KS/2021/0063/629

Sommarjobbssatsningen 2021 - extraplatser genom
samarbetsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
- att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov av extra platser komplettera sommarjobbsatsningen
med ett projekt för att förbättra utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv samt ge personalchefen i
uppdrag att med stöd av Upphandling Södertörn ta fram en lämplig avtals/upphandlingsmodell och
teckna avtal för en sådan tjänst (maximalt 100tkr inkl. moms).

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Förvaltningens förslag är att sommarjobbssatsningen vid behov kompletteras med ett projekt för
utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv. Sommarjobbsamordnaren har sonderat intresset för ett
samarbetsprojekt år 2021 mellan kommunen och lokala fastighetsbolag. De fastighetsägare som kan
vara aktuella är de som innehar flerfamiljshus i områden som överensstämmer med inriktningen för
projektet. Fastighetsbolagen har meddelat intresse samt att de vid god framförhållning även kan
bidra till projektets finansiering. Det föreslagna upplägget är att parterna delar på kostnaden för
tjänsten med projektering, genomförande och handledning. Nynäshamns kommuns del i sådant
upplägg blir högst 100 tkr. Fastighetsbolagen fördelar resterande kostnader för genomförandet, ca
500 tkr sinsemellan. Detta skulle i praktiken kunna generera 30 till 50 extra sommarjobbsplatser.
För att säkerställa en korrekt hantering behöver Upphandling Södertörn ge stöd i att ta fram en
lämplig avtals/upphandlingsmodell. Kostnaden för avtalet för en sådan tjänst beräknas uppgå till
maximalt 100tkr inkl. moms och avtalet/samarbetsavtalet föreslås kunna tecknas av personalchefen.
Det är viktigt att frågan kan hanteras så snart som möjligt efter att en uppskattning av antalen
kommunala sommarjobb kan göras i februari. Fastighetsägarna behöver framförhållning för att
kunna bidra ekonomiskt och det är bra om det går att undvika att en upphandlingsprocess
genomförs i all hast. Möjligheten att en sådan upphandling ger gott resultat minskar dessutom ju
kortare framförhållningen blir. Av dessa anledningar föreslås att förslaget hanteras av
kommunstyrelsen i februari.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
- att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov av extra platser komplettera sommarjobbsatsningen
med ett projekt för att förbättra utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv samt ge personalchefen i
uppdrag att med stöd av Upphandling Södertörn ta fram en lämplig avtals/upphandlingsmodell och
teckna avtal för en sådan tjänst (maximalt 100tkr inkl. moms).

Yrkanden

Ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
______

Beslutsunderlag

Sommarjobbsrapport 2020

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 24(44)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 17/21

Sida 25(44)

KS/2021/0084/291

Uppdrag om att utreda förutsättningarna inför en ersättning
av Vanstaskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna avseende byggnation och
drift för ny skola i Ösmo.

Ärendet

Kommunfullmäktige har inom ramen för exploateringsprojektet södra och centrala Ösmo fattat
beslut, KF § 45/2019, om att planera för en alternativ placering av Vanstaskolan. Skolan kommer att
ersätta den befintliga Vanstaskolan samt innebära en viss utökning av elevkapaciteten.
I befintliga underlag antas skolan dimensioneras för 900 elever samt särskoleverksamhet. En
schablonmässig kostnadsberäkning indikerar en investering om 451 miljoner kr.
Kommunstyrelsen har fattat beslut, KS § 103/2020, om att kommunstyrelsen avgör inriktning
avseende byggnation och drift och att varje fall hanteras separat. Egen regi ska alltid prövas som ett
alternativ.
Frågan om ny skola i Ösmo är av stor vikt för kommunen ur flera dimensioner: ekonomisk,
utbildningsmässig och ur samhällsplanerarsynpunkt. Samtidigt som kommunen avser att inleda
detaljplanearbetet behöver kommunen inleda processen för vad det ska vara för skola på platsen;
vem som ska bygga och driva skolan.
Vid sidan av detaljplanearbetet initieras en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna
avseende byggnation och drift för ny skola i Ösmo. Utredningen ska presentera vilka olika alternativ
kommunen har vid uppförandet av en ny skola. Tre tänkbara alternativ är att:
1) kommunen bygger och driver skolan i egen regi,
2) låter en fristående aktör bygga skolan och kommunen sedan hyr fastigheten för att driva egen
verksamhet i,
3) markanvisar fastigheten och låter en fristående aktör uppföra och driva skolan.
Det går även att tänka sig fler exempel och varianter på de tre som räknats upp ovan.
Tillvägagångssätt vid respektive alternativ ska redovisas.
Utredningen ska redovisa överblickbara konsekvenser (utbildningspolitiska, kommunalekonomiska
m.m.) av respektive alternativ.
Utredningen ska förhålla sig till kommunens utveckling inom skolområdet, exempelvis en eventuell
fristående aktör i Källberga samt Segersäng.
Lokaliseringen av skolan berörs inte i utredningen utan inom ramen för en annan utredning.
Uppdraget ska redovisas senast augusti 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna avseende
byggnation och drift för ny skola i Ösmo.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

Sida 26(44)

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen istället för i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) yrkande om
att ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) yrkande om att ärendet
ska beslutas i kommunstyrelsen.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med Patrik Isestads (S)
yrkande om att ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen.

______

Beslutsunderlag

Promemoria, Underlag inför detaljplanering av ny skola i Ösmo, daterad 2020-12-18

Skickas till

Akten
Planeringschefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 18/21

Sida 27(44)

KS/2018/0140/259

Verksamhetsmark vid sydvästra Segersängsmotet samhällsbyggnadsprojektet avslutas
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsprojektet Sydvästra Segersängsmotet avslutas
2. Uppdra förvaltningen att ta fram en slutredovisning av projektet

Ärendet

I enlighet med samhällsbyggnadsprocessens processbeskrivning ska ett samhällsbyggnadsprojekt
formellt avslutas med ett beslut.
2020-12-17 avslog Kommunstyrelsen förvaltningens begäran om ytterligare medel till
detaljplanearbetet (bilaga 1).
Tidigare under hösten 2020 återremitterade Kommunstyrelsen även förvaltningens begäran om
medel för projektering och byggaktörskostnader till projektet (bilaga 2).

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsprojektet Sydvästra Segersängsmotet avslutas
2. Uppdra förvaltningen att ta fram en slutredovisning av projektet

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens beslut 2020-12-17 § 314/20
Bilaga 2 – Kommunstyrelsens beslut 2020-10-22 § 258/20

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 19/21

Sida 28(44)

KS/2020/0335/260

Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på del
av fastigheten Vansta 5:38 i Ösmo
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar
om direktmarkanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38. Förslag till avtal ska behandlas av
kommunstyrelsen tillsammans med beställning av detaljplan.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Bokoop har ansökt om markanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38. Det berörda området
omfattar delar av den skogsbacke som ligger mellan den västra infartsparkeringen och villorna på
Körundavägen. En del av infartsparkeringen skulle behöva tas i anspråk för att tillskapa en väl
utformad gata samt troligen för att försörja bostäderna med parkeringsplatser.
Den ursprungliga ansökan föreslog att kommunen ska anlägga en stadspark där infartsparkeringen
idag ligger. Förvaltningen såg dock två problem med detta förslag. Dels kommer behovet av
infartsparkering öka i och med de många bostäder som ska byggas i och runt Ösmo. Dels är platsen
avskiljd och har inte det naturliga flöde av människor som behövs för att skapa bra stadsparker.
Efter diskussion med sökanden beslutade de sig för att revidera sin ansökan och inte ta med
förslaget om en park.
Syftet med ansökan är att kunna uppföra cirka 120 bostäder i kooperativ hyresrätt. Bokoop uppger
att man vill hålla hyrorna under nivån som krävs för investeringsstöd, vilket ger en för nyproduktion
relativt låg hyra. Bostäderna placeras i skogsbacken i områdets västra ände. En ny detaljplan är
nödvändig om förslaget ska kunna genomföras.
I planprogrammet för Ösmo, antaget 2009, pekas platsen ut för förtätning. Programmet föreslår att
infartsparkeringen ska flyttas till stationens östra sida. Därefter har en parkering anlagts på den
östra sidan, men den större parkeringen på den västra sidan finns kvar. I strukturplan för centrala
och södra Ösmo, MSN/2007/1147/214-92, pekas också den västra infartsparkeringen ut för
förtätning. Här föreslås en effektivisering av p-platserna och att den norra delen av parkeringen
utgår och ersätts av annan markanvändning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedan förslag:
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om direktmarkanvisning på
del av fastigheten Vansta 5:38. Förslag till avtal ska behandlas av kommunstyrelsen tillsammans
med beställning av detaljplan.
2. Avslå ansökan om markanvisning i väntan på att genomföra en anbudsmarkanvisning på platsen.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag punkt 1.
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag punkt 2.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag punkt 1 eller bifall till förvaltningens förslag punkt 2.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag punkt 1.
______

Beslutsunderlag

Ansökan med bilagor
Kartbilaga

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 29(44)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 20/21

Sida 30(44)

KS/2020/0332/253

Försäljning av mark, del av Yxlö 1:7
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Yxlö 1:7.
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94.

Ärendet

En ansökan om köp av del av fastigheten Yxlö 1:7 inkom till kommunen i juli 2020. Syftet med
förvärvet är enligt sökanden att bedriva en långsiktig förvaltning av skogsområdet, ta hand om
vindfällen (för att nyttja denna som bränsle) och för att se till att fastigheten hålls tillgänglig för
friluftslivet. Intressenten äger redan den angränsande fastigheten Yxlö 1:11, även kallad Edvards
holme. Yxlö ligger beläget öster om Norviks hamn, på andra sidan Norvikfjärden. Den del av
fastigheten som avses för köp uppgår till ca 10–11 ha och vetter mot Edvards holme. Området är
inte planlagt. Karta över fastigheterna och markområdet finns i bilaga 1. Området är en del av ett
sammanhängande, i huvudsak oexploaterat hällmarks- och skogsområde. Det består av
naturvärdena klass 2 och klass 3, vilket innebär att marken har mycket högt, respektive högt
naturvärde.
Fastigheten består av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust och har ett utvidgat
strandskydd. Ett servitut avsedd för nyttjande av väg som belastar fastigheterna Yxlö 1:7 och Yxlö
1:35 till förmån för fastighet Yxlö 1:11 (Edvards holme) ligger inom det område som intressenten vill
köpa. Enligt översiktsplanen innehåller fastigheten områden för nyckelbiotoper. Dessa är dock inte
skyddade av så kallat biotopskydd. Dock innebär utpekandet av nyckelbiotoper att det finns en
möjlighet för en framtida skyddsform för området. Enligt översiktsplanen utgör fastigheten också ett
utredningsområde för vindkraftverk. Utredningsområdet ligger precis intill det område som
intressenten vill köpa, se bilaga 1.
Det finns ett slutbetänkande för en SOU (SOU 2019:34) som föreslår en ny lag som innebär att
staten bland annat ska kunna villkora eller förbjuda överlåtelser, upplåtelser och i vissa fall
avveckling av egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. I utredningen är Yxlö
utpekat som ett sådant område av intresse. Frågan om ett arrende istället för ett köp av
markområdet har varit uppe för diskussion. Intressenten upplever dock att ett arrende inte uppfyller
det syfte denne har för området på så sätt som ett markköp skulle kunna göra. I markstrategin står
det att kommunens mark på Yxlö bör utvecklas och avyttras.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Yxlö 1:7.
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94.
_____

Beslutsunderlag
Kartbilaga

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 21/21

Sida 31(44)

KS/2020/0497/318

Lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i
Sunnerby industriområde
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet,
ansöka om lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby industriområde.

Ärendet

I Sunnerby industriområde i norra Sorunda finns idag ett antal verksamheter i drift. Förvaltningen
planerar för att en eller två verksamheter kan tillkomma inom en snar framtid då två industritomter
just nu är ute för försäljning. Vägen som går genom området saknar dock ansvarsfördelning, vilket
blir problematiskt när det kommer till underhåll och skötsel av vägen. Trafikverket ställer krav på
vägar vad gäller bland annat utbredning, utformning och säkerhet. Vägen som går genom området
och som kan tänkas belastas med tunga industrifordon måste uppfylla dessa krav. Se bilaga 1 för
vägens sträckning genom området.
Kommunens stadsmiljöavdelning har, efter inskickad felanmälan, restaurerat vägen genom lagning
av potthål. Det uppmärksammades senare att stadsmiljö inte har väghållaransvaret för vägen.
Vägen ligger inom byggnadsplan B559, från 1965 (se bilaga 2), vilket innebär att det är enskilt, inte
kommunalt, huvudmannaskap. Genomförandet av gamla byggnadsplaner och gemensamma behov
som vägar ansvarade fastighetsägarna själva för. En gemensamhetsanläggning som redogör för
fastighetsägarnas åtagande att sköta vägen borde därför redan ha bildats. I nuläget finns endast ett
antal servitut avsedda för utfart från omkringliggande fastigheter.
Det är viktigt att de som äger fastigheter och driver verksamheter i området vet vem som ansvarar
för vad. Då det inte är kommunalt huvudmannaskap finns det heller inga kommunala medel avsatta
för underhållet av vägen. Kommunen bör ansöka om en gemensamhetsanläggning enligt 1 §
Anläggningslagen, som tydliggör ansvarsfördelningen mellan fastighetsägarna i området. Då vägen
ligger på kommunalägd mark kan kommunen bli delägande i gemensamhetsanläggningen och
därmed komma att stå för en del av underhållskostnaderna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet,
ansöka om lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby industriområde.
______

Beslutsunderlag

Kartbilaga
Byggnadsplan B559

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 22/21

Sida 32(44)

KS/2020/0391/009

Angående fallskada på Kaptensgatan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Kommunen fick, den 13 september 2020, in en anmälan om en fallskada som inträffat den 27
augusti på parkeringsplatsen vid Skärgårdshotellet. Den skadelidande uppgav att hon vid 21-tiden
på kvällen, på väg till Skärgårdshotellet, snubblat i en grop och ramlat. Hon slog därvid upp sina
knän och byxorna gick sönder. Platsen var dåligt upplyst.
Ärendet har hanterats enligt kommunens rutin för inkomna skadeståndsanspråk. En ansvarsanmälan
till kommunens försäkringsbolag SRF AB upprättades den 19 oktober 2020. En utredning gjordes av
försäkringsbolaget och beslut kom kommunen tillhanda den 6 november 2020, se bilaga.
Utredningen visade att kommunen varit vållande till skadan. Kommunen är största delägare i den
gemensamhetsanläggning som äger parkeringsplatsen. Parkeringsplatsen var vid tillfället inte
återställd efter en tidigare uppgrävning för nedläggning av ledningar och dåligt upplyst.
Parkeringsplatsen har efter olyckshändelsen asfalterats.
Utredningen konstaterar att den skadelidande har rätt till ersättning från kommunens
försäkringsbolag. Försäkringsbolaget konstaterar senare vid telefonsamtal att kommunen gjort sig
skyldiga till en ersättning om 1300 kronor till den skadelidande för sveda och värk, enligt
trafikskadenämndens bestämmelser.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
______

Beslutsunderlag

Beslut från försäkringsbolaget

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 23/21

Sida 33(44)

MSN/2020/0779/289

Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus Nynäshamn
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet gällande sammanträdeslokaler i Folkets Hus i
Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Hyresavtal ”Avtal om hyra av sammanträdeslokaler” signerat 201712-18 (Dnr. MSN/2017/1564/289-1) mellan Nynäshamns Kommun och Föreningen Folkets Hus
Nynäshamn.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Kommunen hyr sammanträdeslokaler i Folkets hus, Stadshusplatsen 3, i nära anslutning till
kommunhuset i Nynäshamn. Lokalerna hyrs in då befintliga lokaler i kommunhuset inte täckte
behovet av sammanträdeslokaler. De inhyrda lokalerna används dock bara cirka 55 procent av den
tillgängliga tiden vilket inte är kostnadseffektivt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet gällande sammanträdeslokaler i Folkets Hus i
Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Hyresavtal ”Avtal om hyra av sammanträdeslokaler” signerat 201712-18 (Dnr. MSN/2017/1564/289-1) mellan Nynäshamns Kommun och Föreningen Folkets Hus
Nynäshamn.

Yrkanden

Ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
_____

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 24/21

Sida 34(44)

KS/2020/0255/060

Svar på motion om att bygga om delar av sjukhuset till en
skola
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet

Den 28 maj 2020 inkom Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) med en motion om att
bygga om delar av sjukhuset till skola. De yrkar på:
1. att ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att göra delar av sjukhusets lokaler till
en skola
2. att i de fall utredningen visar att det är möjligt att påbörja arbetet med att bygga om delar av
sjukhuset till en skola.
En motion har inkommit om att utreda möjligheten att göra om delar av sjukhusets lokaler till en
skola. Utrymmet i Nornan 32 är idag väldigt begränsat vilket innebär att en förutsättning för att göra
om lokaler till skola är att andra verksamheter flyttar därifrån. Kommunen arbetar aktivt med att se
över tillgången av skolplatser och bedömningen är att kommunen för närvarande kan tillgodose
behovet på kortare och längre sikt. Förvaltningen bedömer därför att det inte finns ett behov av att
bygga om delar av Nornan 32 till skola och därför inte heller skäl till att bekosta en utredning av en
sådan ombyggnation. Det begränsade lediga utrymmet i Nornan 32 gör också att förvaltningen
bedömer att en skola i dagsläget inte skulle få plats i lokalerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
______

Beslutsunderlag

Motion – bygg om delar av sjukhuset till skola
Remissvar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-17 § 262
Remissvar barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 § 152

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 25/21

Sida 35(44)

KS/2020/0435/060

Svar på motion - Lokal för Nynäshamns bibliotek
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

2020-10-15 inkom en motion från Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) där de yrkar:
1. Att ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjliga lokaler för biblioteket.
2. Att ge berörd förvaltning i uppdrag att se över de ekonomiska vinsterna i och med att använda
kommunens egna lokaler för biblioteket.
3. Att flytta biblioteket till en lokal i kommunens egna bestånd snarast möjligt.
Enligt Bibliotekslagens 6 § ska varje kommun ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket ska vara tillgängligt
för alla och anpassade till användarnas behov. Nynäshamns kommuns huvudbibliotek finns idag i
Folkets Hus lokaler invid Stadshusplatsen i centrala Nynäshamn. Biblioteket har också två filialer, en
i Ösmo centrum och en i Sunnerbyskolan i Sorunda.
Lokalen som biblioteket är belägen i är 2103 kvadratmeter stor och Nynäshamns kommun betalar en
hyra om 1061 kronor per kvadratmeter. Den nuvarande marknadshyran bedöms ligga på cirka 1200
kronor per kvadratmeter. Förvaltningen bedömer att kommunen inte har en egen ledig lokal i
centrala Nynäshamn i jämförbar storlek med huvudbibliotekets nuvarande lokal. Bedömningen är
också att kostnaden per kvadratmeter inte är hög i förhållande till marknadshyran. Förvaltningen
föreslår därför att motionen ska avslås.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
_______

Beslutsunderlag

Motion – lokal för Nynäshamns bibliotek

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 26/21

Sida 36(44)

KS/2020/0393/061

Svar på medborgarförslag - Porrprevention i kommunens
skolor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Ärendet

Den 16 september 2020 inkom ett medborgarförslag till kommunen gällande porrprevention i
kommunens skolor.
Den 15 oktober 2020 § 102 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten gällande
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Av medborgarförslaget framgår att föreslagställaren föreslår att kommunen inför en aktiv
porrprevention genom att vidta följande åtgärder:
1. Inför åldersanpassad regelbunden porrkritisk undervisning och samtal med barn i kommunens
skolor.
2. Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wifi-nätverk i
verksamheter där kommunen är huvudman.
3. Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via
kommunens nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning som exempelvis
privat smartphone på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

____
Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Porrprevention i kommunens skolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 december 2020 § 188 Yttrande över remiss –
Medborgarförslag om porrprevention i kommunens skolor – med tjänsteskrivelse

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 27/21

Sida 37(44)

KS/2019/0226/061

Svar på medborgarförslag - Gör allmänna platser som
kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Ärendet

Den 18 april 2019 inkom ett medborgarförslag gällande en begäran om att kommunen tar beslut om
att göra allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner. Den 13
juni 2019 § 114 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget
till kommunstyrelsen.
Av medborgarförslaget framgår att frågeställaren önskar att kommunen:
1. Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-finätverk och wifi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
2. Inför en porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på
kommunens digitala enheter, och eller på privat teknisk utrustning som exempelvis privat
mobiltelefon på de verksamheter där barn vistas exempel på förskolor, skolor, fritids och bibliotek.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
_____

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till
porrfria zoner
Socialnämndens beslut den 15 december 2020 § 158 Yttrande medborgarförslag porrfilter – med
tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 december 2020 § 187 – Yttrande över remiss –
Medborgarförslag: Gör allmänna platser som kommunens ansvarar för och där barn vistas till
porrfria zoner – med tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 december 2020 § 82 – Svar på remiss- Medborgarförslag:
Gör allmänna platser som kommunens ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner – med
tjänsteskrivelse

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 28/21

Sida 38(44)

KS/2019/0326/061

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationer
och offentliga platser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställaren föreslår att
kommunen ska installera kameror på tågstationer, offentliga platser samt skolor.
Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14 § 12 att utreda möjligheten till kamerabevakning i
Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra hela kommunen och därav även platserna i
medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Beslutsunderlag

Beslut – kommunfullmäktige § 139.8 2019-09-18
Medborgarförslag – installera kameror på tågstationer och offentliga platser
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 29/21

Sida 39(44)

KS/2019/0327/061

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationen
i Nynäshamn, Backluraområdet samt parkeringar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställarna skriver att de
önskar kamerabevakning på tågstationen i Nynäshamn, Backluraområdet samt på parkeringar.
Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14 § 12 att utreda möjligheten till kamerabevakning i
Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra hela kommunen och därav även platserna i
medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 139.7 2019-09-18
Medborgarförslag – installera kameror på tågstationen i Nynäshamn, Backluraområdet samt
parkeringar
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 30/21

Sida 40(44)

KS/2019/0328/061

Svar på medborgarförslag - Kameraövervakning på alla
pendeltågsstationer inom kommunen samt vid alla parkeringar
utomhus
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställarna skriver att de
önskar kamerabevakning på alla pendeltågsstationer i kommunen samt alla parkeringar utomhus,
detta för att förebygga bilbränder och skadegörelse. Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14
§ 12 att utreda möjligheten till kamerabevakning i Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra
hela kommunen och därav även platserna i medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat
______

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 139.6 2019-09-18
Medborgarförslag – kameraövervakning på alla pendeltågsstationer inom kommunen samt vid alla
parkeringar utomhus.
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 31/21

Sida 41(44)

KS/2019/0329/061

Svar på medborgarförslag - Önskar installation av kameror på
offentliga platser såsom buss- och tågstationer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställarna skriver att de
på grund av otrygghet under natten och på kvällarna önskar att kommunen installerar kameror på
offentliga platser såsom buss- och tågstationer. Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14 § 12
att utreda möjligheten till kamerabevakning i Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra hela
kommunen och därav även platserna i medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
______

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 139.5 2019-09-18
Medborgarförslag – önskar installation av kameror på offentliga platser såsom buss- och
tågstationer
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

§ 32/21

Sida 42(44)

KS/2020/0401/005

Väckande av ärende om arbetsmiljöproblem som eMeetings
m.m. orsakar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att det väckta ärendet är besvarat.

Ärendet

Lena Dafgård (SN) har väckt ett ärende om upplevda problem med verktyg för digitala handlingar
till nämnder och kommunfullmäktige.
Ett nytt webbaserat verktyg - eMeetings Prepare – kommer att ersätta nuvarande eMeetings.
Övergången till det nya verktyget är planerat till början av 2021. Tidplan för projektet finns bifogat
som bilaga. eMeetings Prepare är webbaserat och fungerar även för dator, vilket möjliggör
användande av en större skärm. Systemet används idag av flera myndigheter och kommuner i
Danmark, men har inte tidigare använts i Sverige. Ipad kommer fortsättningsvis att vara den
hårdvara som erbjuds de förtroendevalda, inköp av utrustning som extra tangentbord är en
kostnadsfråga och budgeterade medel för detta saknas i nuläget.
Inloggning i systemet görs genom en tvåfaktorsinloggning, tvåfaktorsinloggning är en
säkerhetsfråga som har funnits med i kravställningen av system för digitala handlingar sedan många
år. Anledningen till detta är att systemet ska kunna hantera och distribuera personuppgifter och
sekretesshandlingar. Förvaltningen förstår att det kan försvåra vid inloggningen, men kan inte se att
kravet på systemet kan ändras på den punkten. Systemet erbjuder två inloggningsalternativ vilket
bör göra det mer flexibelt. De digitala handlingar som publiceras idag till eMeetings är i Pdf-format
och det kommer att vara Pdf som gäller vid publicering även när det gäller eMeetings Prepare.
Förvaltningen uppfattar frågan om versionshantering som en fråga om senast publicerade version av
beslutsunderlaget. Publiceringsdatum för senast publicerad version av dokument finns i eMeetings,
längst till höger vid rubrikraden. Sekreteraren meddelar också via mail om det sker kompletteringar
eller revideringar av några handlingar. Förvaltningen har tagit fram en instruktion för installation av
systemet och som också innehåller instruktion för användande av systemet, samt uppgift om vanliga
problem och hur de avhjälps. Där finns också uppgift om var man ska vända sig vid
problem/felanmälan, instruktionen bifogas. Surfmängden har också utökats för att undvika avbrott.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att det väckta ärendet är besvarat.
_______

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lena Dafgård (SN)
Instruktion/lathund
Tidplan för projektet
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Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 33/21

Val av fastighets- och investeringsutskott
Val av fastighets- och investeringsutskott kommer hanteras på kommunstyrelsens sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-04

Sida 44(44)

§ 34/21

Övriga frågor
1. Rapport från krisledningsgruppen om Kagghamra

Kanslichef Christian Wigren informerar om branden i Kagghamra och de frågor som uppkom på
senaste gruppledarträffen.
- kommunen har efterfrågat luftmätningar så att förändringar i luftkvalitén kan följas upp på längre
sikt.
- Botkyrka kommun gör mätningar i vattnet i Kagghamrafjärden. Mätningar har också gjorts i
grundvattnet och ingen påverkan har setts.
- Nynäshamns kommun kommer sätta upp två mätstationer. Planen är att sätta upp en i Stutby och
en i Segersäng.
- Kommunen kommer gå ut med informationsbrev till boende i området på måndag 8/2.
- Kommunen kommer påbörja teknisk support för frågor om röken, detta kommer hanteras via
Kontaktcenter.

2. Information om fastighets- och investeringsutskottet

Controllerchef Marie Ståhlbom Warg föredrar information om fastighets- och investeringsutskottet.

§ 35/21

Personalfrågor
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

