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Svar på motion om partnering vid byggprocesser

Kommunstyrelsens förslag till kommunfutlmälrtige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Reservation
Harry Bouveng och Maria Gard Giinster (C)) reservation mot beslutet.

Ärendet
Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng(M) och Marcus Svinhufuud(M) med en motion om
partnering vid byggprocesser. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta aft ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument och andra nödvändiga underlag
för att snarast möjligt kunna inleda ett partneringsamarbete med en aktör för byggande
av nya verksamhetslokaler.

Partnering är en projelcform där man för ett projelc kan välja att handla upp en entreprenör som
håller då ihop hela processen från start till må|.

Remiss
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
anser i sitt yttrande, som beslutades om den 25 januari 2018, § 12, att
anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt remissvar att fastighetsavdelningen idag inte har något
projekt av den storleken att ett partneringprojel( skulle vara aft föredra. Enligt yttrandet är p§ektformen
tillämplig på större projeK som exempel en ny skola eller konceptförskolor där man handlar upp flera
förskolor i samma upphandling och på så sätt får beståillaren ta del av entreprenörens samordningsvinster.
Vidare anför nämnden att om fastighetsavdelningen på sikt får beslut om större investeringar som till exempel
en ny skola, eller en renovering av sjukhuset, skulle dessa kunna vara aktuella för ett partneringprojeld. Detta
förutsätter att nämnden fattar beslut om genomförande på mindre genomarbetade underlag enligt yttrandet.

Motionärerna efterlyser långsiktiga underhållsplaner för kommunens verkamhetslokaler. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anför att fastighetsavdelningen arbetar med att sammanställa tidigare
inventeringar för att skapa tillförlitliga underhållsplaner som ska användas för att prioritera underhållet.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen inståmmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att
motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
- Bilaga 2. Protokollsutdrag - Msn § 12 2018-91-25-Yttrande över motion om partnering.pdf
- Bilaga 3. Tj-Msns yttrande över motion om paftnering vid byggnadsprocesser.pdf
- Bilaga 1. Motion om partnering vid byggprocesser KS-2017-0353-060-1.PDF

Arbetsutskoftets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.

Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens bedömning.

Maria Gard Giinster (C) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Patrik Isestad (S), ordförande stiiller proposition på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut.

Patrik Isestad (S), ordförande stiiller proposition på bifall till Harry Bouveng (M) och Maria Gard Gtinster (C)
yrkar bifall till motionen, Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens bedömning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut.
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Motion om Dartnering vid bvggprocesser

NYniislruinrrs I\orill'nLln har' :iloftr br:lrriv iil' Lrppt'Lrslrting och nt hvggrrllion ar'

verk'';aLrrhctslol.ak:r. intc nrinsl intrnr sl<ola oi:h liirskola. Al niigon atrleclnirrg, sir tal pur.jr:lit

liing tid^ och tlcL:rel'nas crr liirrgsiL'Lig p1rn. liksont rir:t ririett \,1lrlilr riill\rios tillgiirrg,ligr pct'sonal

lijr att kunl]a r.L iva plojel'tcrr i derr talit sonr r,crksiuuhelclnn ltatlc bclitivL.
Invcslr:r'ing:tbuclg,r:l.cir lnr.tincLs intc i sin hcllret. oclr sarrrtitligt srai slainLtri och rir,:; sl<olor och

li)r's1tolor I)gx rlt ulau inle hiunel rnell untli:rhiillL:1. {)lia pa lioll vaiscl eller r:fit-r l(onsLalcra(lc

hiiisolililicr tiir pclsotiul oeh brtn.

I)altncling iil cn stluk[ulelacl sarnalbctslirrnr i bl gEthiarrsclrcrr" rliil by'llghcllcn. kousrrltcrna^
cntrt:prcni)r'clnu oclr anrlra n1-cliclalitiircr ucnrcnsanrt kiscr i:n by;1gr.rirp1tili. Det hcla ba:icu:i
pii etL liiltrrx:nrlclirllt sunralbetc, cliir allrL spr-:lirt nri:r.i iippna kort och rliir aIrli ),rl(c:iliuoslilpcr
honrl-rlclLer-ar lalirrirlla ilcnonr alla nlicrlcLt tv bvrgpt,,r*isctt.

(irunilirkln liL alt bygi,llrcm:n titligt santlitt'allclcn lioutpctr,:ns sotu [r:ltiii,s liiratl tr:aliscrit

lillsanruun:; ipxrjcLl,:t Iliir ar lill linrpa.

f )cltlr lir r)i'l:irlnrvcfl\lll:ilirnn sorrr nlla hailt-nlc(llcurtnnt kontrtct att tiiicclla. lionr
teanrnrctllcrn birllul nran nrccl alll n1r.in l\att (i ttttttsaL:; till anbucl). 

'['crLnrel 
l<ourtuct tillsatrtLrtatts

lrir':r och l1 l'tr:r sig niit ntiur ltal

(ir:rrrcr:;anrrrranrirl Kul Lillsanrmuns I'illit
l(iirrrpar Iiil cLl gcnrcrrsarnt incilaurcnt l{csLrl{al Alla bidlar
5l<apal crr liultrrr rl sitolf hcL niil nran liit tucclvctlia
Vcrhar i cn klr:utiri och skapandi: nriljii
Stlil\'ar nrot nlt lii:;a probli:nr Lillsarrrnrttts tlLiln 1\'ishr

Det finns goda exempel från andra kommuner i vår niirhet, t.ex. Nacka och Södertälje, diir
partnering haft mycket goda resultat, spaxat stora sunmor pengax, och skapat ett gott
samaxbetsklimat mellan alla inblandade i byggprocessen. Att byggbolaget åir med redan från
början gör att det blir ftirre övemaskningar och oftirutsedda utgifter, samt att byggprocessen
blir snabbare. Det gör att vi får beställda verksamhetslokaler på plats snabbare.

Vi ftjreslår dåirftir kommunfullmtiktige besluta

- att uppdra åt kommunstyreseftirvaltningen att ta frarn upphandlings- och övriga
nödvåindiga dokument Itir att snarast möjligt kunna inleda ett partneringsamarbete med
en aktör ftir byggnation av nya verksamhetslokaler etc.

&tu"4
Marcus Svinhufyud (M)
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Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Svar på motion om partnering vid byggprocesser

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Ärendet
Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng(M) och Marcus Svinhufuud(M) med en motion om
padnering vid byggprocesser. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge

kommuns§relseförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument och andra nödvändiga
underlag för att snarast möjligt kunna inleda ett partneringsamarbete med en aktör för byggande
av nya verksamhetslokaler,

Partnering är en projektform där man för eft projekt kan välja att handla upp en entreprenör som
håller då ihop hela processen från start till må|.

Remiss
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anser i sitt yttrande, som beslutades om den 25 januari 2018, § 12, att
anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt remissvar att fastighetsavdelningen idag inte har något
projekt av den storleken att ett paftneringprojekt skulle vara att föredra. Enligt yttrandet är
projektformen tillämplig på större projekt som exempel en ny skola eller konceptförskolor där man
handlar upp flera förskolor i samma upphandling och på så sätt får bestiillaren ta del av entreprenörens
samordningsvinster. Vidare anför nämnden att om fastighetsavdelningen på sikt får beslut om större
investeringar som till exempel en ny skola, eller en renovering av sjukhuset, skulle dessa kunna vara
aktuella för ett partneringprojekt. Detta förutsätter att nämnden fattar beslut om genomförande på

mindre genomarbetade underlag enligt yttrandet.

Motionärerna efterlyser långsiktiga underhållsplaner för kommunens verksamhetslokaler. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anför att fastighetsavdelningen arbetar med att sammanställa tidigare
inventeringar för att skapa tillförlitliga underhållsplaner som ska användas för att prioritera underhållet.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår

att motionen anses besvarad.

l. )näshar . hs
kömmun

T]ÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-03-23

Vår beteckning
t<sl2ot7/03s31060-4

Beslutsunderlag
1. Motionen 20L7-08-28
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om yttrande 2018-01-25, § 12
3. Tjänsteskrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yftrande

Skickas till
Motionärerna
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

,'l 
,

Susanne Wallgren
utredare
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PROTOKOLL
Miljö- och samhällsbyggnadsnåmnden
Sammanträdesdatum 2018-01 -25

Sida 1

Sida 25

Plats och tid
Landsort, Hus B plan7, 2018-01-25 kl. 08:30-11.45

Beslutande
Daniel Adborn, Ordförande
Inger Andersson (S)
Ove Forsberg (S)
Johnny Edholm (S)
Janice Bo'rje Junerud (S)
Bengt Holwaster (MP)
BodilToll (M)
Åke Jonsson (M)
Agneta Hagström (M)
Peter Wennerberg (C)
Thomas Zallin (SD)

Icke tjänstgöra nde ersätta re
Anki Lindeberg (S)
Robert Norberg (PPiN)
Emma Solander (MP)
Antonella Pirrone (KD)

Paragrafer
§§ 1-28

Justeringens plats och tid
Landsort, Hus B p1an7,2018-01-25 kl. 12:10

Msn § 12l201B MSN/201710995/060-s

V&trande över remEss amgåemde m@&§om @ffil

paffimerdmg \rid hyggproeesser

Miljö- och sarm[rä[lsbyggnadsmämndens heslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng(M) och Marcus Svinhutuud(M) med en
motion om partnering vid byggprocesser. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
ska besluta att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlings-
och övriga nödvändiga dokument för att snarast möjligt kunna inleda ett
paftneringsamarbete med en aktör för byggande av nya verksamhetslokaler.
I ärendet har förvaltningen tagit kontakt med förslagställaren.

Förvaltningens synpunkter
Partnering är en projektform där man för ett projeK kan välja att handla upp en

entreprenör som beskrivs i motionen. Entreprenören håller då ihop hela processen från
start till må|.

Projektformen är tillämplig på större projekt som exempel en ny skola eller
konceptförskolor där man handlar upp flera förskolor i samma upphandling, på så sätt
får beställaren ta del av entreprenörens samordningsvinster. En del i tidsvinsten
kommer av att man i perioder i projeldet arbetar väldigt intensivt, vilket kräver att
beställare och verksamhet kan lägga mycket tid i projeKet under dessa perioder.

I dagsläget har inte Fastighetsavdelningen något projeK av den storleken att ett
partnering projekt skulle vara att föredra. Om vi på siK får beslut om större
investeringar som till exempel en ny skola, en större investering i en eller flera av våra
befintliga skolor eller renovering av sjukhuset, skulle dessa kunna vara aKuella för ett
paftnering projeK. Detta kräver dock att nämnden är beredd att ta beslut om
genomförande på mindre genomarbetade underlag.

Anslag

Anslaget las ned: 2018.02-19
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Underskrifter

Det iusterade protokollel ollenlliggörs genom detla anslag
Beslutsinslan6: lliliö- och samhållsbygqnadsnämnden
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Fastighetsavdelningen arbetar med att sammanställa tidigare inventeringar för att
skapa tillförlitliga underhållsplaner. Dessa ska sedan användas för att prioritera

underhållet, När vi har en god uppfattning av omfattning av kommande och akut
underhåll har vi lättare att dimensionera personal och prioritera. På så sätt vill
Fastighetsavdelningen kommaifrån akuta evakueringar oöohälsosamma lokaler.

Yrkandem
Bodil Toll (M) och Agneta Hagström (M) och Peter Wennerström (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

BesIutsumderlag

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Susanne Wallgren

Tjänstestiil le/handläggare

Fasti ghetsavdelningen
Ellinor Magnusson
E-post: Ellinor.magnusson@nynashamn.se
Tel: 08-520 680 08

Beslutsinstans
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över remiss angående motion om partnering vid
byggprocesser

Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar ftirvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng(M) och Marcus Svinhufrud(M) med en motion om
partnering vid byggprocesser. I motionen ftireslås att kommunfullmiiktige ska besluta att ge

kommunstyrelseftirvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlings- och övriga nödv?tndiga
dokument ftir att snarast möjligt kunna inleda ett partneringsamarbete med en aktör ftir byggande
av nya verksamhetslokaler.
I iirendet har ftirvaltningen tagit kontakt med fiirslagställaren.

Förvaltningens synpunkter
Partnering ilr en projektform där man fiir ett projekt kan välja att handla upp en entreprenör som
besl«ivs i motionen. Entreprenören håller då ihop hela processen från start till måI.

Projektformen är tillåirnplig på störe projekt som exempel en ny skola eller konceptftirskolor dtir
man handlar upp flera Itjrskolor i samma upphandling, på så sätt iår bestiillaren ta del av
entreprenörens samordningsvinster. En del i tidsvinsten kommer av att man i perioder i projektet
arbetar väldigt intensivt, vilket l«äver att beställare och verksamhet kan lägga mycket tid i
projektet under dessa perioder.

I dagsläget har inte Fastighetsavdelningen något projekt av den storleken att ett partnering
projekt skulle vara att ftiredra. Om vi på sikt flå.Lr beslut om större investeringar som till exempel
en ny skola, en större investering i en eller flera av våra befintliga skolor eller renovering av
sjukhuset, skulle dessa kunna vara aktuella ftir ett partnering projekt. Detta laäver dock att
nämnden iir beredd att ta beslut om genomfiirande på mindre genomarbetade underlag.

Fastighetsavdelningen arbetar med att sammanställa tidigare inventeringar Iiir att skapa
tillftirlitliga underhållsplaner. Dessa ska sedan användas Iör att prioritera underhållet. Niir vi har
en god uppfattning av omfattning av kommande och akut underhåll har vi lättare att
dimensionera personal och prioritera. På så sätt vill Fastighetsavdelningen komma ifrån akuta
evakueringar och ohälsosamma lokaler.
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MSN/2017/0995/060-3

AlfOlsson
ftirvaltningschef

Beslutsunderlag

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Susarure Wallgren

EllirrorMagnusson
fastighetschef

Kommunfu llmä ktige

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16

Kf§93 Dnr KS/2017/0353/060

Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet

Kommunstyrelsens förslag till kommunlullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 101.

Ärendet
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur
Mälardalsrådet. Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 214, att
återremittera motionen för att utreda följderna av att Nynäshamns kommun

erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt
medlemskap i rådet liksom de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett
för storregionala frågor, viktigt nätverk, Sammanfattningsvis innebär kommunens
erbjudande om plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning en möjlighet till ökad

samverkan och inflytande i framförallt regionala infrastruktur- och trafiKrågor, vilka
är centrala för kommunen, bland annat gällande Stockholm Norviks hamn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller
medlemskapet i Mälardalsrådet och att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen,

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med återremissen utrett möjliga följder
av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets
tjänstemannaberedning.

"En Bättre Sits Stora tjänstemannagruppen" där kommunen har erbjudits plats
omfattar representanter från länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter,
kommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia, Mälab samt näringslivet genom
Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen. Gruppen håller
regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aktuella

infrastrukturfrågor. Nynäshamns kommun har genom en plats i

§änstemannagruppen möjlighet att samverka i och påverka prioriteringar och

riktlinjer i de regionala infrastrukturfrågorna, vilka är mycket viKiga för kommunen.
Kommunen har i tjänstemannagruppen möjlighet att lyfta Nynäshamns och

Södertörnskommunernas perspektiv i ett större sammanhang och till exempel få
förståelse vilken stor regional fråga den nya hamnen i Norvik egentligen är. Ett
exempel på kommunens behov av samverkan när det gäller hamnen år den ökade
godstrafiken, vilket bland annat kan tillgodoses genom rådets - inklusive
tjänstemannaberedningens - aktuella arbete med en storregional godsstrategi. Ett
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tjänstemannaberedningens - aktuella arbete med en storregional godsstrategi. Ett
annat exempel på sammanhang där tjänstemannagruppen nyligen varit involverad i

En Bättre Sits-arbetet är ett gemensamt remissvar inför regeringens kommande

beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029'

Den direkta nyttan i övrigt av ett medlemskap i Mälardalsrådet består i att valda

representanter har möjlighet att delta på kostnadsfria seminarier, nätverksträffar
och få utbyte med och skapa relationer med övriga aktörer i regionen.

Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 september 2004 att
det är av vikt att kommunen är medlem i rådet för att markera tillhörighet till
huvudstadsregionen, samt att medlemskapet ger att söka stöd i utvecklingsfrågor
som gynnar Stockholmsområdet och därmed Nynäshamns kommun. De allra flesta
av länets kommuner är medlemmar i rådet. Exempel på, för Nynäshamns kommun
viktiga frågor som drivits i Mälardalsrådet, är bland andra dubbelspår på

Nynäsbanan, Norviks hamn och Citybanan'

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt
medlemskap liksom de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för
storregionala frågor, viktigt näWerk'

Sammanfattningsvis är det svårt att exakt värdera och precisera hur stor betydelse
medverkan i Mälardalsrådet har i förhållande till medverkan i andra samverkansfora

men i rådet behandlas nu mycket stora och angelägna frågor för Nynäshamns

kommun. Kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets

tjänstemannaberedning innebär en möjlighet till ökad samverkan och inflytande när
det gäller framför allt regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka är centrala för
kommunen till exempel avseende Stockholm Norviks hamn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller

medlemskapet i Mälardalsrådet och att kommunfullmäktige beslutar att avslå

motionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

§ 101/18 Dnr KS/2016/0317 1060-ll

Svan på motion oln utträde ur Mälardalsrådet

Kommunstyrelsens förslag till komrnunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunf ultmäktige att avsiå motionen.

Reservation
Harry Bouveng (M) och Maria Gard Gtinster (C) reserverar sig.

Sammanfattning
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur Mälardalsrådet. l(ommunfullmäktige beslutade den 14
november 20L7 , § 214, att återremittera motionen för aft utreda följderna av att Nynäshamns kommun
erbjudits plats i Mälardalsrådets tjånstemannaberedning.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns l<ommun, genom sitt medlemsl<ap i rådet likom de
flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt nätverk,
Sammanfattningsvis innebär kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets §änstemannaberedning en
möjlighet till ökad samverkan och inflytande i framförallt regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka är
centrala för kommunen, bland annat gällande Stockholm Norviks hamn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet och
att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendet
Harry Bouveng (M) föreslår i sin motion från den 12 december 2016 att kommunfullmäl<tige beslutar att
begära utträde ur Mälardalsrådet. Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet mest är en
mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med hänvisning de regionala samverkansal(örerna
Storstockholm och Landstinget.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 novembet 20L7, § 214, att återremittera motionen för att utreda
följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.

Bakgrund
Nynäshamns l<ommun har varit medlem i Mälardalsrådet sedan 2005 och var även medlem 1993-2000. Syftet
med Nynäshamns kommuns medlemskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar arbeta för att
kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa områden.

Mälardalsrådet har medfört gemensamma lösningar inom trafik- och infrastrukturområdet i regionen. Enligt en
ny rapport från Mälardalsrådet väljer allt fler att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen, vilket
visar på behovet av samverkan för att öka tillgängligheten till och genom regionen. Nyligen lämnade
Mälardalsrådet in en storregional systemanalys "En bättre sits" till Trafikverket. I den har medlemmarna i
Mälardalsrådet enats om de prioriterade infrastukturbehoven, vilka ska lyftas fram.

Nynäshamhs kommuns medlemsavgift består dels av en grundavgift på 50 O0O kronor, dels av en rörlig avgift
på 0,85 kronor baserad på antalet kommuninvånare. Av Mälardalsrådets stadgar framgår att ett utträde ska
ske vid utgången av ett kalenderår och attanmälan om utträde ska göras till styrelsen senast den 31
december året dessförinnan.
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Nynäshamns kommun deltar förutom i Mälardalsrådet i flera andra regionala och centrala sammanhang:
Stockholms läns landstlng, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholm Business Alliance (SBA), EU:s
regionkommitt6, samt Södertörns samarbetskommitt6.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med återremissen utrett möjliga ftiljder av att Nynäshamns
kommuR erbjudits pläts i Mälardål§rådets-tjänstemahnabefedning.

'En Bättre Sits Stora tJänstemannagruppen" där kommunen har erbjudits plats omfattar representanter från
länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, Trafikverket, Sjöfaftsverket, Swedavia, Mälab
samt näringslivet genom Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen. Gruppen håller
regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aKuella infrastrukturfrågor. Nynäshamns
kommun har genom en plats i tjänstemannagruppen möjlighet att samverka i och påverka prioriteringar och
riktlinjer i de regionala infrastruKurfrågorna, vilka är mycket viktiga för kommunen. Kommunen har i

§änstemannagruppen möjlighet att lyfta Nynäshamns och gidertörnskommunernas perspektiv i ett större
sammanhang och till exempel få förståelse vilken stor regional fråga den nya hamnen i Norvik egentligen är,
Ett exempel på kommunens behov av samverkan när det gäller hamnen är den ökade godstrafiken, vilket
bland.annat kan tillgodoses genom rådets - inklusive tjänstemannaberedningens - aKuella arbete med en
storregional godsstrategi. Ett exempel på kommunens behov av samverkan när det gäller hamnen är den
ökade godstrafiken, vilket bland annat kan tillgodoses genom rådets - inklusive tjänstemannaberedningens -

akuella arbete med en storregional godsstrategi. Ett annat exempel på sammanhang där
§änstemannagruppen nyligen varit involverad i En Bättre Sits-arbetet är ett gemensamt remissvar inför
regeringens kommande beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Den direkta nyttan i övrigt av ett medlemskap i Mälardalsrådet består i att valda representanter har möjlighet
att delta på kostnadsfria seminarier, nätverkträffar och få utbyte med och skapa relationer med övriga
aktörer i regionen.

Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 september 2004 att det är av vikt att
kommunen är medlem i rådet för att markera tillhörighet till huvudstadsregionen, samt att medlemskapet ger
att söka stöd i utvecklingsfrågor som gynnar Stockholmsområdet och därmed Nynäshamns kommun. De allra
flesta av länets kommuner är medlemmar i rådet. Exempel på, för Nynäshamns kommun viktiga frågor som
drivib i Mälardalsrådet, är bland andra dubbelspår på Nynäsbanan, Norvik hamn och C§banan.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap likom de flesta
andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt nätverk.

Sammanfattningsvis är det svårt aft exaK värdera och precisera hur stor be§delse medverkan i

Mälardalsrådet har i förhållande till medverkan i andra samverkansfora men i rådet behandlas nu mycket stora
och angelägna frågor för Nynäshamns kommun. Kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets

§änstemannaberedning innebär en möjlighet till ökad samverkan och inflytande när det gäller framför allt
regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka är centrala för kommunen till exempel avseende Stockholm
Nowik hamn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår aft Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet och
att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
- Bilaga 1. Motion om utträde ur Mälardalsrådet.pdf
- Bilaga 2. Beslut - KF § 214 2OL7-LL-L4 - återremiss-Motion om utträde ur
Mälardalsrådet.PDF

Justerarelgnaturer

- Bilaga Beslut - ls au § 65 2018-04-11 - Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommuns§relsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Maria Gard Giinster (C) yrkar bifall till motionen,
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.

proposition
Patrik Isestad (S), ordförande ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Kopia: Akten
Kopia: Motionären
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Motion om utträde ur Mälardalsrådet

Miilardalsrådct Lrildaclcs liir clr l0 il scclarr. 1992. då politikcr liån olika tlclar av Slochholrn-

Miilrrregiotrel såg c11 bcltov xv st(irrc satnvct kalt ltir all ntiita dert tilllagrncle tttbaltiscIinser oclt

$clelkningstillvlixtcn i lcgiolcn. Nl?ilartlalslädcts vcrltsantltot sl,tiat till att sl<apa slorrcgiottala

Iliilcsplatser lrrclhn ltolitili. aliacletli oclt niirirr-usliv. Iiol<ttsolttrådett iil inllaslr'trlilrrr oclt lrrnsp()rtcr.

l<Lrlshalrs- oclt l<ornpclcnsliit's0r-jnirrEl. saltlt inlerttillioltella.iiirrtliirelser och liiritrtde. Nvttäshantn lit en

av mctllenrntatnit octt bctalltr ca kr. 75 000:- pcr år i ntctllctttsltall.

l'tiigatt Irat'tidrgarc i lirllrtriihligc slteglats i en intctpcllationsclchrll.

Sarrlrrbetcl i Miilartlalsrijclel llrr gcnonr iirctt lttctlli)rl orr tlcl bra gcntcttslttttttta Iiisttittgar cxernltelvis

irrgrrrlralil< gcltirrfiast;ukttrlgrrrråclctrrrcrthartillstiirtrclclvaritctttttijtesltlntsliircrlirreltlretsuttrvtc

rrrcrl antlra l<olrnrulrcr i orltådel- Dct ail rrtr vrhligt all sc httr llatrtlicla rcgionala satttarbetetr ska

trlvccliltrs. tJiirlc liontnrunlijrl)11dct Stocklrolrrrslilrr (l(SL) och [,arrtlslingel iir rctlarr itlag err regiorral

ahtiir. I)iirliir nrcnrr vi rtl N4iilartlalsriiclct hat spclat ttt sitt roll. Varliir vi liircsllir att Nyniisharrtns

horrrrrLn beglir ultliitlc trr Mii lrlclalsrlidel.

Moderaterna i Nynäshamn föreslår l(ommunfullmäktige besluta

Att Nynäshamns Kommun begär utträde ur Mälardalsrådet

måndag den 12 december 2016

NYNASHAMNS KOMMUN
Komm r.rnstyrelsen

2016 -12- f2

t'lö
ffi te* '."

Tjänsteställe/ handlägga re

Kansliavdelningen
Susanne Wallgren

Beslutsinstans
KommunfullmäKige

Svar på motiort om utträde ur Mälardalsrådet

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2OL7 , g 2L4, att återremittera motionen för att utreda
följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets gänstemannaberedning.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap i rådet liksom
de flesta andra l<ommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt näWerk.
Sammanfattningsvis innebär kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning
en möjlighet till ökad samverkan och inflytande i framförallt regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka
är centrala för kommunen, bland annat gällande Stockholm Norvik hamn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet
och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendet
Harry Bouveng (M) föreslår i sin motion från den 12 december 2016 att l<ommunfullmäktige beslutar att
begära utträde ur Mälardalsrådet. Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet mest är en
mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med hänvisning de regionala
samverkansaktörerna Storstockholm och Landstinget.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2OU , g 214, att återremittera motionen för att utreda
följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.

Bakgrund
Nynäshamns kommun har varit medlem i Mälardalsrådet sedan 2005 och var även medlem 1993-2000.
Syftet med Nynäshamns kommuns medlemskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar
arbeta för att kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa områden.

Mälardalsrådet har medfört gemensamma lösningar inom trafik- och infrastrukturområdet i regionen.
Enligt en ny rapport från Mälardalsrådet väljer allt fler att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-
Mälarregionen, vilket visar på behovet av samverkan för att öka tillgängligheten till och genom regionen.
Nyligen lämnade Mälardalsrådet in en storregional systemanalys "En bättre sits" till Trafikverket. I den
har medlemmarna i Mälardalsrådet enats om de prioriterade infrastukturbehoven, vilka ska lyftas fram.

Nynäshamns kommuns medlemsavgift består dels av en grundavgift på 50 000 kronor, dels av en rörlig
avgift på 0,85 kronor baserad på antalet kommuninvånare. Av Mälardalsrådets stadgar framgår att ett
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utträde ska ske vid utgången av ett kalenderår och att anmälan om utträde ska göras till styrelsen senast
den 31 december året dessförinnan.

Nynäshamns kommun deltar förutom iMälardalsrådet i flera andra regionala och centrala sammanhang:
Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholm Business Alliance (SBA), EU:s
regionkommitt6, samt Södertörns samarbetskommitt6.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med återremissen utrett möjliga följder av att Nynäshamns
kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets Uänstemannaberedning.

"En Bättre Sits Stora tjänstemannagruppen" där kommunen har erbjudits plats omfattar representanter
från länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter, l<ommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia,
Mälab samt näringslivet genom Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen.
Gruppen håller regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aktuella
infrastrukturfrågor. Nynäshamns kommun har genom en plats i §änstemannagruppen möjlighet att
samverka i och påverka prioriteringar och riktlinjer i de regionala infrastrukturfrågorna, vilka är mycket
viktiga för kommunen. Kommunen har i tiänstemannagruppen möjlighet att lyfta Nynäshamns och
Södertörnskommunernas perspektiv i ett större sammanhang och till exempel få förståelse vilken stor
regional fråga den nya hamnen i Norvik egentligen är. Ett exempel på kommunens behov av samverkan
när det gäller hamnen är den ökade godstrafiken, vilket bland annat kan tillgodoses genom rådets -
inklusive §änstemannaberedningens - aktuella arbete med en storregional godsstrategi. Ett exempel på

kommunens behov av samverkan när det gäller hamnen är den ökade godstrafiken, vilket bland annat
kan tillgodoses genom rådets - inklusive tjänstemannaberedningens - aktuella arbete med en
storregional godsstrategi, Ett annat exempel på sammanhang där §änstemannagruppen nyligen varit
involverad i En Bättre Sits-arbetet är ett gemensamt remissvar inför regeringens l<ommande beslut om
nationell plan för transpoftsystemet 2OL8-2029.

Den direkta nyttan i övrigt av ett medlemsl<ap i Mälardalsrådet består i att valda representanter har
möjlighet att delta på kostnadsfria seminarier, nätverkträffar och få utbyte med och skapa relationer
med övriga aktörer i regionen.

Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 septbmber 2004 att det är av vikt att
l<ommunen är medlem i rådet för att markera tillhörighet till huvudstadsregionen, samt att medlemskapet
ger att söka stöd i uWecklingsfrågor som gynnar Stockholmsområdet och därmed Nynäshamns kommun.
De allra flesta av länets kommuner är medlemmar i rådet. Exempel på, för Nynäshamns kommun viktiga
frågor som drivits i Mälardalsrådet, är bland andra dubbelspår på Nynäsbanan, Norviks hamn och
Citybanan.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap liksom de
flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt näwerk.

Sammanfattningsvis är det svårt aft exakt värdera och precisera hur stor be§delse medverkan i

Mälardalsrådet har i förhållande till medverkan i andra samverkansfora men i rådet behandlas nu mycket
stora och angelägna frågor för Nynäshamns kommun. Kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets
tjänstemannaberedning innebär en möjlighet till ökad samverkan och inflytande när det gäller framför allt
regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka är centrala för kommunen till exempel avseende Stockholm
Norvik hamn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet
och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

) )
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
20LA-02-26

Vår beteckning
KS/2076lO3t7lO60-Lt
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Beslutsunderlag
Motionen, 2016-L2-I2
Kommunfullmäktiges beslut 20I7-ll-L4, § 214

Skickas till
Motionären
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Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet

Kommunfullmäktige§ beslut
Kommunfullmiiktige beslutar att återremittera motionen Jiir att utreda följderna av
att Nynäshamns kornmun erbj udits plats i Mälardalsrådets dänstemannaberedning.

Ärendet
En motion från Hamy Bouveng (M) kom in den 12 december 2016- I motionen
Itireslås att kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begåir utträde
ur Mälardalsrådet. Bakgrunden är att fi5rslagsställaten anser att Mälardalsrådet
mest är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med
hEinvisning de regionala samverkansaktörerna Kommunfiirbundet Stockholms län
(KSL) och Landstinget.

Mälardalsrådet bildades 1992 då politiker från olika delar av Stockholms-
Mälalregionen såg ett behov av stötre samverkan fdr att möta den tilltagande
urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen. Rådet är en frivillig
samverkansorganisation fiir kommuner och iandsting i
Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanlands och Södermanlands liin. Rådet består

av medlemmal fiån 57 kommunet och 5 landsting. Mälardalsrådets övergripande
syfte och ambition iir att vara en politisk mötesplats och plattform för
stouegionala frågeställningar intemt i regionen såväl som internationellt. Rådet
ska även förehäda regionen i olika sammanhang. Arbetet bedrivs i nätverk mellan
rådets medlemmar koncentrerat till tre områden:

- infrastruktrr och kommunikationer

- kunskaps- och kompetensftilsörjning

- internationella jämfiirelser och lärande.

Nynäshamns kommun blev medlem i Mälardalsrådet I juni 1993. Den i 1

november 1 998 beslutade kommunstyrelsen att begära utträde ur rådet från och
med den I .ianuari 2000. Bakgrunden till det var en skrivelse från Dick Larsson
(C) ftireslog kommunstyrelsen ett utträde då denne ansåg att viktiga frågor ftir
Nynäshamns kommun mötts med svagt intresse fi'ån Mälardalsrådet. Nynäshamns

kommun blev åter medlem i rådet år 2005. Syftet med Nynäshamns kommuns
medlernskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar arbeta för att

kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa omtäden.
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Mälardaisrådethar medfört gemensamma lösningar inom trafik- och
infrastrukturområdet i regionen. Enligt en ny rapport från Mälardalsrådet väljer
allt fler att arbetspendla tviirs över hela Stockholm-Mälarregioneq vilket visar på
behovet av samverkan {iir att öka tillgängligheten till och genom regionen.
Nyligen lämnade Mälardalsrådet in en storegional systemanalys "En bättre sits"
till Trafikverket. I den har medlemmarna i Mälardalsrådet enats om de
prioriterade infrastukturbehoven, vilka ska lyftas fram.

Nynäshamns kommuns medlemsavgift består dels av en grundavgift på 50 000
kronor, dels av en rörlig avgift på 0,85 konor baserad på antalet
kommuninvånare. Av Mälardalsrådets stadgar framgår att ett utträde ska ske vid
utgången av ett kalenderår och att anmålan om utträde ska göras till styrelsen
senast den 3 1 december året dessförinnan.

Komm unstyrelselörvaltningens synpunkter
Den direkta nyttan av ett medlemskap i Mälardalsrådet består i att valda
rcpresentanter har möjlighet att delta på kostnadsfria seminarier, nätverksträffar
och få utbyte med och skapa relationer med övriga aktörer i regionen.

Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 september 2004 att
det iir av vikt att kommunen är medlem i rådet ftr att markera tillhörighet titl
huvudstadsregionen, samt att medlemskapet ger att söka stöd i utvecklingsfrågor
som gynnar Stockholmsområdet och därmed Nynäshamns kommun. Exempel på,
Iiir Nynäshamns kommun viktiga frågor som drivits i Mälardalsradet, tu bland
andra dubbelspår på Nynäsbanan, Norviks hamn och Citybanan. De allra flesta av
länets kommuner är medlemmar i rådet. Några kommuner i Stockholms llin, bland
andra Lidingö stad och Österåkers kommun, har beslutat låimna att rådet.
Bakgrunden till det är att de anser att de deltar i flera andra regionala
samarbetsorgan.

Mälardalsrådet är främst ett politiskt samarbetsnätverk och deltagandet ftr
tjänstemän iir idag fti'r Nynlishamns kommuns del är i det närmaste obefintligt.
Enligt svar på interpellation om Mälardalsrådet, den 19 oktober 2016, § 144, ses
Mälardalsrådet inte preliminärt som den viktigaste arenan att verka inom.
Nynäshamns kommun deltar frrutom i Mälardalsrådet i flera andra regionala och
centrala sammanhang: Stockholms läns landsting, Kommunftirbundet Stockholms
län, Stockholm Business Alliance (SBA), EU:s regionkommittd, samt Södertörns
samarbetskommitt6.

Kommunstyrelseftirvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt
medlemskap liksom de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett ftir

H.Bouveng
Kanslichef
Akten
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storregionala frågor, viktigt politiskt nätverk. Därmed föreslås att Nynäshamns
kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet och att kommunfirllmziktige
beslutar att avslår motionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ft)reslår kommunfir.llmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 juni 2017 § 144.

Ärendet debatteras. Mötet ajoumeras i 7 minuter och återupptas 19.45.

Mötet återupptas, ajourneras 3 minuter och återupptas 19.48.

Yrkanden

Ola Hägg (S), Daniel Adborn (L), Liselotte Vahermägi (S), Miriam Malm (V),
Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Maria Gard Gtinster (C), Antonella
Pirone (KD), Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) yrkar att ärendet

återremitteras ftr att utreda fiiljderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i
Mälardalsrådets tj änstemannaberedning.

l(om mu nfullmä ktige

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammantrådesdatum

2018-05-16

Kf § 94 Dnr KS/201703s3/060

Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för
äldre i Prästgården

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommuns§relsen beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till
socialnämndens yttrande över motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 102.

Ärendet
Rolf Hofsten (PP|N) har väckt en motion om att utreda möjligheterna att göra
Prästgården i Nynäshamn till ett allaktivitetshus för pensionärer. Motionåren menar
att Prästgården skulle kunna bli en mötesplats för pensionärer för att moWerka
ensamhet och skapa förutsättningar för social samvaro. Exempel som ges är
kulturaktiviteter, bingospel, snickra m m. Ett av målen med verksamheten ska vara
att alla skall vara aktiva och bidra till att utveckla verkamheten och alla ska vara
välkomna.

Socialnämnden har yttrat sig över motionen 20L7-L2-L2, § 125, och beslutat att
överlämna socialförvaltningens yttrande över motionen som sitt eget.

Av yttrandet framgår att socialnämnden nyligen genomfört en utredning av frågan
som socialnämnden har tagit ställning till, SON § 96120L7.I utredningen framförs
att id6n att anordna aktiviteter i Prästgården i grunden är något positivt men att ett
praktiskt genomförande är förknippat med flera svårigheter.

Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad. För att tillgänglighetsanpassa lokalerna
krävs relatiW omfaftande investeringar som socialnämnden kommer att behöva
finansiera om nämnden vill hyra lokalerna. Socialnämnden har svårt att motivera en
kännbar utökning av lokalkostnaderna utifrån de ekonomiska ramar som nämnden
har fått, Socialförvaltningen har därfrir avstyrkt att nämnden skulle gå vidare med
förslaget om att förhyra Prästgården. Istället föreslås en foftsatt dialog med
frivilligkrafter för att bäst utnyttja de befintliga lokalerna.

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning av ärendet än den som
framgår av socialnämndens yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
socialnämndens yttrande över motionen ska utgöra svar på motionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
socialnämndens yttrande över motionen.
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Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i
Prästgården

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande
över motionen.

Ärendet
Socialnämnden har beretts möjlighet att yftra sig över en motion från Rolf Hofsten (PPiN) om att utreda
möjligheterna aft göra Prästgården till ett aktivitetshus för äldre. Motionären menar att Prästgården skulle
kunna bli en plats för äldre att träffas och umgås i samt hålla aktiviteter som riktar sig till äldre. Exempel som
ges är kulturaktiviteter, bingospel, snickra med mera. Driften av själva verkamheten skulle kunna skötas av
de äldre menar motionären. Ett av målen med en sån här verkamhet är att alla ska ara aktiva och bidra till
att utveckla verksamheten och att alla sk vara välkomna.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har nyligen genomfört en utredning av frågan som socialnämnden har tagit suillning till, SON §
96120L7. I utredningen framförs att id6n att anordna aktiviteter i Prästgården i grunden är något positivt men
att ett praktiskt genomförande det är förknippat med flera svårigheter. Lokalen är inte
tillgänglighetsanpassad. Rir att tillgänglighetsanpassa lokalema krävs relatM omfattande investeringar som,
om socialnämnden vill hyra lokalerna, kommer att behöva finansiera. Utifrån den föreslagna ekonomiska
ramen som socialnämnden har fått är det svåt att motivera en kännbar utökning av lokalkostnaderna.
Förvaltningen avstyrkte mot bakgrund av detta att socialnämnden skulle gå vidare med förslaget om att
förhyra Pråstgården. Istället bör en fortsatt dialog med frivilligkrafter hållas för att man bäst nyttjar de
befintliga lokalerna. Förvaltningen har samma uppfattning i sak som vid tiden för den förra utredningen.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar yttrandet över motionen som sitt eget och överlämnar det till
kommuns§relsen för vidare hantering.

Beslutsunderlag
Motion ang. Prästgården I Nynäshamn, daterad 2017-09-08
Protokollsutdrag SON § 96/2017
Yftrande över ansökan om att i projekt starta en träffpunkt i
Prästgården, daterat 2017-10-17, Nynäshamns kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrandet på motionen
om att Inrätta ett aktMitetshus för äldre,

Kopia: Akten
Kopia: Kommunstyrelsen
Kopia: Motionären
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Stadshusplatsen 3, 149 3O Nynäshamn,

Till Kornrnunfullmäfirtige i ttlynäsl'lamns

Motion o na. Prästaården, Nvndsh'am n

Dagens pensionårer är en grupp som vill ha tillgång till mötesplatser

med aktiviteter. De flesta som bor kvar i sina lägenheter/villor klarar

själva en stor del av sin vardag. Ofta har de dock önskemål om en

mötesplats som kan råda bot på ensamhet och skapa förutsättningar för
social samvaro.

Prästgården i Nynäshamn som ägs av kommunen skulle kunna bli en

sådan mötesplats. Dår kan skapas en kuturell miljö med många olika

verksamheter, te.x. gamla hantverk, sl<ilda kulturaktiviteter och social

samvaro. Många pensionärer är intresserade av att snicl<ra, lära sig om

datorer, spela bingo, samtala med andra pensionärer, m.m.

Den fina tomten vid Prästgården skulle kunna göras till en Sinnenas

trädgård, vilket PPiN tidigare framfört förslag om, och den sl<ulle kunna

skötas av de pensionärer som är aktiva och vill vara med i arbetet.

Ett av målen med sådan här verksamhet är att alla skall vara aktiva och

bidra till att utveckla verksamheten. Och alla sl<all vara välkomna.

Jag får därför föreslå

ott kommunfullmiiktige låter utreda möjligheterna ott görq Priistgården

i Nynöshamn till ett slloktivitetshus för pensiondrer.

Nynäshamn den8l9701.7
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2018-04-04 KS/2017/0374/060-4
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Ddum Vårbetaknlng
2018-0+04 KS/2017/0374/060-4

Tjänstestiille/handläg gare

Kommuns§ relseförvaltningen
Eva Ryman
E-post: eva.ryman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförva ltn ingens förslag
Kommunstyrebeförvaltningen gör ingen annan bedömnlng av ärendet än den som framgår av
socialnämndens yttrande. Kommunstyrebeförvaltningen föreslår att socialnämndens yttrande över
motbnen ska utgöra svar på mot'onen.

Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i Präs§ården

Förslag till beslut

KommunfullmälG[e beslutar att mot'pnen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens
ytrande över motionen.

Ärendet
Rolf Hofsten (PPiN) har väckt en motbn om att utreda möjl'Eheterna att göra Prästgården i
Nynäshamn till ett allal(ivitetshus för pensionärer. tvlotbnären menar att Prästgården skulle kunna
bli en mötesphts för pens'onärer för att motverka ensamhet och skapa förutsättningar för social
samvaro. Exempelsom ges är kuhuraktiviteter, bingospel, snkka m m, Ett av målen med
verkamheten ska vara att alh skall vara al(Va och bilra till att uWeckh verkamheten och alh ska
vara välkomna.

Socia lnämnd ens yttrande

Sochlnämnden har yttrat s'g över motbnen 2017-t2-t2, § 125, och belutat att överlåimna
sochlförvatningens yttrande öMer motbnen som stt eget.

Av yttrandet ftamgår aft socia[rämnden nyli;en genomftirt en utredning av frågan som
sochlnämnden har tagit ställnhg till, SON 596120L7,I utredningen framftirs att H6n att anordna
aKivfteter i Pråistgården i grunden är något postivt men att ett praktblG genomftirande är
förknippat med flera svår'gheter.

Lokabn är inte tillgänglbhetsanpassad. Rtr att tillgänglighetsanpassa lokalerna kävs relativt
omhttande investeringar som sochlnämnden kommer att behöva finansiera om nämnden vill hyra
bkalerna, Sochlnämnden har wårt att motivera en kännbar utöknhg av lokalkostnaderna utifrån de
ekonom'ska ramar som nämnden har fått. Sochlförvaltningen har därför avstyrkt att nämnden skulle
gå vHare med ftirslaget om att förhyra Prästgården. Istälht föreslås en foftsatt diirlog med
frivilllgkrafter för att bäst utnytja de befintl§a lokahrna.

)

Tommy Fabr'rius
kommundirektör

Eva Ryman
kommunsekreterare

Beslutsunderhg:

Sochlnämndens yttrande 2017-12-12 § f25
Soch lförvahn ingens tjänsteskrivelse 2017 I 03L7 I 000 -2
Sochlnämndens beslut 2017-10-24 § 96120L7 KS|20L7 lO378lLO9-3
Mot'Dnen
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Vår beteckning
soN/2017/0317/000-2

§725117 Dnr SON/2017/0317/000-2

Yttrande över motion om att inrätta ett aKivitetshtls för äldre i
Prästgården

§ocialnämndens beslut
Socialnämnden antar yttrandet över motionen som sift eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservätioner
Greta Olin Landström (PP) reserverar sig mot beslutet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens aröetsutskott föreslår soclalnämnden att anta yttrandet över motionen som sitt eget och

överlämnar det till kommunstyrelsen.

Förslag til! beslut
Socialnämnden antar yttrandet över motionen som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra slg över en motion från Rolf Hofsten (PPIN) om att utreda

möjligheterna att göra Prästgården till ett aldivitebhus för äldre. Motionären menar att Prästgården skulle
t<unnå Uti en platsiör äldre att träffas och umgås i samt hålla aktlviteter som riktar sig till äldre. Exempel

som ges är kulturäl«iviteter, bingospel, snicka med mera. Driften av själva verkamheten skulle kunna

skötal av de äldre menar motionären. Ett av målen med en sån här verkamhet är att alla ska ara aktiva

och bidra till att utveckla verkamheten och att alla ska vara välkomna.

Beslutsunderlag
Motion från Penslonärspadiet - Utredning av möjligheten aft göra Prästgården i Nynäshamn till
allaldivitetshus för penslonärer
socialnämnden - Beslut 2017-10-24
Ytkande över ansökan om att i projeK starta en träffpunl<t i Prästgården

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Motionären

Tjänstestäl le/handläg gare

Socialfiirvaltningen
David Ulmdr
E-post:. David.Ulmer@nynashamn.se
Tel: 08 520 684 83

Beslutsinstans
Socialniimnden

Yttrande över motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre
i Prästgården

Förslag till beslut
Socialniimnden antar yttrandet över motionen som sitt eget ooh överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en motion fran Rolf Hofsten @PiN) om att
utreda möjlighetema att göra Prästgården till ett aktivitetshus ftir äldre. Motionären menar att
Prästgården skulle kunna bli en plats ftir äldre att triiffas och umgås i samt hålla aktiviteter som
riktar sig till äldre. Exempel som ges är kulturaktiviteter, bingospel, snickra med mera. Driften
av själva verksamheten skulle kunna skötas av de äldre menar motioniiren. Ett av målen med en

san h&ir verksamhet är att alla ska ara aktiva och bidra till att utveckla verksamheten och att alla
ska vara välkomna.

Förvaltningens bedömning
Förvaltringen har nyligen genom{ört en utredning av frågan som socialnämnden har tagit
stiillning till, SON § 9612017. I utredningen framftrs att id6n att anordna aktiviteter i Prästgården
i grunden är något positivt men att ett praktiskt genomliirande det iir ftirknippat med flera
svårigheter.

Lokalen åir inte tillgiinglighetsanpassad. För att tillgänglighetsanpassa lokalema krävs relativt
omfattande investeringar som, om socialnämnden vill hyra lokalema, kommer att behöva
finansiera.

Utifrån den löreslagna ekonomiska ramen som socialniimnden har fått iir det svårt att motivera
en kåinnbar utökning av lokalkostnadema. Förvaltningen avstyrkte mot bakgrund av detta att
socialnämnden skulle gå vidare med ftrslaget om att fiirhyra Prästgården. Istället bör en fortsatt
dialog med frivilligkrafter hållas ftir att man bäst ryttjar de befintliga lokalema. Förvaltningen
har samma uppfattning i sak som vid tiden ftir den fiirra utredningen.

Förvaltningen fiireslår att socialniimnden antar yttrandet över motionen som sitt eget och
överliimnar det till kommunstyrelsen ftir vidare hantering.

JusteErsignaturet Utdragrb6sty&end€
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Charlotte Dahlbom Klickä här för att ange text
socialchef

Beslutsunderlag
Motion ang. Prästgården i NynEishamn, daterad 2017-09-08
Protokollsutdrag SON § 9612017
Ythande över ansökan om att i projekt statu en triiffpunkt i
Prästgården, daterat 2077 -10-17, Nyräshamns kommun

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Motionären
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