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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S) t o m kl 12.00
Lars-Åke Lundin (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S) fr om kl 13.00
Parvaneh Ahmadi (S)
Thomas Johansson (S)
Adriana Haxhimustafa (S) tjänstgör för Anita Hägg (S) t o m kl 10.00 §§ 1-20
Roland Junerud (S) tjänstgör för Anita Hägg (S) fr om kl 10.30 § 21
Daniel Adborn (FP), t o m kl 12.00
Bo Persson (FP), tjänstgör för Daniel Adborn fr o m kl 13.00
Harry Bouveng (M), t o m kl 12.00
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M) fr o m kl 13.00
Bodil Toll (M), t o m kl 14.30
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V), t o m kl 12.00
Bengt Holwaster (MP), tjänstgör för Sverre Launy (V) fr om kl 13.00
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S), tjänstgör fr o m kl 10.30
Lars-Åke Lundin (S), tjänstgör fr o m kl 13.00
Bo Persson (S), tjänstgör fr o m kl 13.00
Marianne Jonsson (M), tjänstgör fr o m kl 13.00
Helen A Jonsson (M)
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP), tjänstgör fr o m kl 13.00
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Anne Eklund, planeringschef
Peter Björebo, ekonomichef
Cristel Bäckström , t f barn- och utbildningschef
Jan-Ove Östbrink, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Therese Ahl, vik folkhälsosamordnare
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Maria Schneider (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Annika Fri, kanslichef fr o m kl 10.00 § 21
Lina Pennlert, utredare fr om kl 10.00 § 21
Heli Rosendahl, fysisk planerare fr om kl 10.00 § 21
Josefin Gillver, Sveriges ungdomsråd fr o m kl 13.00
Eva Ryman, sekreterare
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-01-22

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde
22 januari 2014
1.Näringslivsfrågor
2. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
3. Rapport om Södertörnssamarbetet
4. Godkännande av Folkhälsorapport för 2013
5. Nedskrivning av fordran restaurang Kroken
6. Partistöd
7. Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material,
tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen
om skydd mot olyckor
8. Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för
brandskyddskontroll – tillämpningsområde Nynäshamns kommun
9. Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för sotning –
tillämpningsområde Nynäshamns kommun
10. Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och Hälsoskyddsförbunds arbete
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
11. Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete
med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
12. Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa
13. Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete
med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
14. Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
15. Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn
enligt strålskyddslagen
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
16. Fastställande av taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna
handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
17. Anmälan av delegationsbeslut
18. Skrivelser och beslut
19. Cirkulär
20. Kurser och konferenser
21. Information om kommunstyrelseförvaltningens arbete med
valadministrationen, arbetet med ökat valdeltagande och Medborgardialog och
Sveriges Ungdomsråd presenterar Metodboken och resultaten från
Medborgarprojektet

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 1

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Staffan Bjurulf informerar bland annat om följande:
Nynäshamns företagarvecka som genomförs v 7. Den 13 februari genomförs en
workshop ”Levande stadkärnor”.
Avtal om bredband i kommunen som tecknats med Svenska stadsnät Nynäshamn.
En arbetsgrupp med bl a IT-chefen har bildats för att dra nytta av avtalet.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen som syftar till att underlätta för butikerna att
ta in avbytare för att kunna förlänga öppettider.
Kommunchefen informerar om programmet ”Förenkla helt enkelt” som
genomförs den 18 februari. 80 tjänstemän från Nynäshamn deltar. Utbildningen
syftar till att skapa förståelse mellan tjänstemän och företagare. Deltagare från
Räddningstjänsten och Miljö- och hälsoskyddsförbundet finns också med.
______
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 2

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Bo Persson (FP) informerar om AB Nynäshamnsbostäders beslut om försäljning
av delar av bostadsbeståndet i bolaget.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7(36)

Sammanträdesdatum
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Ks § 3

Rapport om Södertörnssamarbetet
Ordföranden (S) informerar om att ett gemensamt yttrande om Södertörnsleden
kommer att behandlas vid nästa sammanträde.
_____
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Folkhälsoplaneraren
Ekonomiavd
Akten

Ks § 4

200/2013-449

Godkännande av Folkhälsorapport för 2013
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har bedrivit en särskild satsning på folkhälsa sedan 2006,
med visionen att halvera ohälsotalen till 2015. Kommunen har sex folkhälsomål
där även de prioriterade områdena som finns i Mål och Budget och som
verksamheterna ska arbeta med finns angivna.
År 2013 avsattes 7,6 miljoner kronor för särskilda folkhälsosatsningar. Av dessa
gavs närmare 6 miljoner kronor till nämndprojekt, cirka 120 000 kronor till
föreningsprojekt och lite mer än 700 000 kronor användes till andra
folkhälsosatsningar såsom exempelvis HLR utbildning, ADPY, Kulturveckorna
och utvärderingar. Under året har fem nämndprojekt samt sex föreningsprojekt
fått medel från folkhälsofonden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna folkhälsorapport för 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna folkhälsorapport för 2013.
_____
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Ks § 5

8/2014-299

Akten

Nedskrivning av fordran avseende restaurang Kroken
Ärendebeskrivning
En process mellan Nynäshamns kommun och MNM Café Center KB avseende
hyresavtalet för restaurang (Kroken) har pågått under 2013.
I enlighet med domslut i tingsrätten 2013-10-25, mål nr T6852-13, avseende
förlikning mellan parterna, Nynäshamns kommun och MNM Café Center KB.
MNM Café Center KB avflyttat omedelbart från fastigheten Nynäshamn 2:168
(Kroken). Förlikningen innebar även bland annat att kommunen ska avstå från
samtliga hyreskrav mot MNM Café Center KB.
Ovanstående hyreskrav avser perioden 2012-08-31 - 2013 –10-31. Dessa är
bokförda som fordringar hos kommunen och en nedskrivning av dessa med
anledning av domen behöver göras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
göra en nedskrivning av kommunens fordran på MNM Café Center KB utgörande
1 100 138 kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
göra en nedskrivning av kommunens fordran på MNM Café Center KB utgörande
1 100 138 kronor.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 6

Partistöd
Ärendet utgår.
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Sammanträdesdatum

2014-01-22

Akten

Ks § 7

218/2013-406

Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns
brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som
ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd
mot olyckor
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Punkt 9 i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och
service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor
fastställs att gälla fr o m det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt
punkt 9 i taxan.
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2.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns
brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Punkt 9 i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och
service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor
fastställs att gälla fr o m det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt
punkt 9 i taxan.
2.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns
brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
_________
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Akten

Ks § 8

218/2013-406

Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa
för brandskyddskontroll - tillämpningsområde
Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för brandskyddskontroll tillämpningsområde Nynäshamns kommun fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då kommunfullmäktige har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns
brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
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2014-01-22
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för brandskyddskontroll tillämpningsområde Nynäshamns kommun fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då kommunfullmäktige har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns
brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
______
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218/2013-406

Akten

Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa
för sotning - tillämpningsområde Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för sotning - tillämpningsområde
Nynäshamns kommun fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då kommunfullmäktige har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns
brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för sotning - tillämpningsområde
Nynäshamns kommun fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då kommunfullmäktige har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns
brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
_______
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Akten
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218/2013-406

Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Akten

Ks § 11

218/2013-406

Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
animaliska biprodukter
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig
kontroll inom animaliska biprodukter fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig
kontroll inom animaliska biprodukter fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 12

218/2013-406

Akten

Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om
internationella hot mot människors hälsa
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen
om internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla
fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 12
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen
om internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla
fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 13

218/2013-406

Akten

Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 14

218/2013-406

Akten

Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2014-01-22

Ks § 15

218/2013-406

Akten

Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt
strålskyddslagen fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum
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Ks § 15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt
strålskyddslagen fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och
med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Akten

Ks § 16

218/2013-406

Fastställande av taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av
allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde 2013-12-12 ett mål (nr 3835-12)
där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade påfört ett företag en årlig
tillsynsavgift med tillämpning av en taxa som kommunalförbundets direktion
antagit med stöd av sin förbundsordning. Med anledning av att företagaren
klagade på beslutet i det enskilda fallet fick HFD anledning att – inom ramen för
lagprövning – ta ställning till ett kommunalförbunds rättsliga förutsättningar att
utfärda föreskrifter.
I sitt avgörande konstaterar HFD att bestämmelserna i taxan utgör föreskrifter i
den mening som avses i 8 kap regeringsformen och att en kommun inte utan
grundlagsstöd kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ. Genom
beslutet klargör domstolen att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund
ska beslutas av de ingående medlemskommunerna – inte av kommunalförbundet.
I det enskilda fall som HFD:s beslut avser fick kommunalförbundets taxa därmed
inte tillämpas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 januari 2014.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1.Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla fr o m 2014-01-01.
2.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en
beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast
den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i
oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Akten

81/2013-002
11/2014-002

Anmälan av delegationsbeslut
Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under december 2013 med stöd av kommunstyrelsens
delegation - anmälan
1. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (G S ), 2013-12-13.
2. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Lärarförbundet, 2013-12-20
Kommunchefen har den 26 november 2013, beslutat om förordnande av tf
kommunchef under perioden 2013-12-29 – 2014-01-05, ks handlingsnr
2410/2013.
Kommunchefen har den 1 januari 2014 beslutat om förordnande av tf barn- och
utbildningschef under perioden 14-01-01 – 14-01-31, ks handlingsnr 24/2014.
Kommunchefen har den 9 januari 2014 beslutat om förordnande av IT-chef under
perioden 14-01-15 – 14-01-31, ks handlingsnr 23/2014.
Planeringschefen har den 10 december 2013 beslutat om nybyggnad av
förrådsbyggnad, fastigheten Nynäsgård 1:8, Kvarnängens idrottsplats.
Ks handlingsnr 2349/2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_______
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Skrivelser och beslut
2014.18
Kommunstyrelseförvaltningen har den 9 januari 2014 meddelat Mark- och
miljödomstolen att de ståndpunkter som kommunen redogjort för i tidigare inlagor
i målet inte har ändrats, aktbilaga 273-276 (M 1406-07) respektive aktbilaga 277280 (M2293-07).
2014.17
Kommunstyrelseförvaltningens remissvar ”Central Baltic Programme 20142020”.
2013.2414
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Beslut om avslut - Detaljplan för del av
Lövhagen 1:10 m fl, Hamnvik, ny stadsdel i Nynäshamn, beslut om avslut, Msn §
220.
2013.2425
SKL - Styrelsens beslut nr 19 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälsooch sjukvård, 2014.
2013.2426
SKL - Styrelsens beslut nr 9 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2014.
2013.2427
SKL - Styrelsens beslut nr 14 - Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.
2013.2428
SKL - Styrelsens beslut nr 15 - Överenskommelse för 2014 mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god
kvalitet inom socialtjänsten.
2013.2429
SKL - Styrelsens beslut nr 16 - Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2014.
2013.2430
SKL - Styrelsens beslut nr 17 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre 2014.
2013.2431
KSL - Styrelsens beslut nr 18 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 18
2013.2432
KSL/12/0169 - Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och
läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets
kommuner.
2013.2433
KSL - KSL/13/0105 - Förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering
dopning.
2013.2435
Kultur- och fritidsnämnden - Protokollsutdrag - Slutrapport projekt Mångkampen,
Kfn § 74.
2014. 27
Protokollsutdrag - § 168 - Södertörns överförmyndarnämnds strategi och budget
2014.
2014.28
Södertörns upphandlingsnämnd - Protokollsutdrag § 46 - Södertörns
upphandlingsnämnds strategi och budget 2014.
2014.33
Länsstyrelsens beslut - Dispens från reservatsföreskrifter gällande håltagning i
berg under vatten inom fastigheten Landsort 1:1, Öja-Landsorts naturreservat i
Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

34(36)

Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 19

Cirkulär
13:60 Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481)
13:72 Budgetförutsättningar för åren 2013-2017
13:73 Redovisningsfrågor 2013 och 2014
13:75 Förslag till bestämmelser och omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL).
14:2 Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för
åren 2013 och 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 20

Kurser och konferenser
Kurs 1
Inkom
2014-01-08
Anordnare pwc
Ämne
Juridik för förtroendevalda, handläggare
Tid och plats 12-13 mars, Göteborg
Anmälan
11 februari 2014, www.pwc.se/academy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga inbjudan till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36(36)

Sammanträdesdatum

2014-01-22
Ks § 21

Information om kommunstyrelseförvaltningens arbete med
valadministrationen, arbetet med ökat valdeltagande och
Medborgardialog, samt Sveriges Ungdomsråd presenterar
Metodboken och resultaten från Medborgarprojektet
Paus kl 10.00-10.30
Kl 10.30 Information lämnas om kommunstyrelseförvaltningens arbete med
valadministrationen, arbetet med övriga insatser; demokrati, inflytande och
medborgardialog.
Kl 13.00 Presenterar Sveriges ungdomsråd Metodboken och resultaten från
Medborgarprojektet.
14.30 Paus
15.00 Rundabordssamtal
Frågor: Hur vill vi i Nynäshamn fortsätta arbeta med demokratifrågor och
ungdomsinflytande? Kring vilka områden är det särskilt viktigt att arabeta med
detta? Hur ser ni på er roll som politiker i arbetet kring demokratifrågor i
kommunen?
16.00-16.30 Diskussion/sammanfattning
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

