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§ 109

Dnr KS/2015/0202/101-1

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med bilaga 1.
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2016, då nu gällande arbetsordning och därtill kopplade
beslut upphör att gälla.
3. Nödvändiga ändringar till följd av beslutad arbetsordning genomförs i reglementen och
delegationsordningar.

Sammanfattning
Med anledning av ändringar i kommunallagen har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag
till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
I förslaget har bland annat fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter tillförts till följd av att fullmäktiges
presidium enligt kommunallagen numera utgör ett kommunalrättsligt organ. Förändringar i
arbetsordningen enligt förslaget kan leda till att övriga reglementen och delegationsordningar behövs
justeras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med bilaga
1 antas samt att beslutet träder i kraft den 1 januari 2016, då nuvarande arbetsordning och därtill
kopplade beslut upphör att gälla. Vidare föreslås att de ändringar som blir nödvändiga till följd av en
ny arbetsordning genomförs i övriga reglementen och delegationsordningar.

Ärendebeskrivning
Den nuvarande arbetsordningen för kommunfullmäktige antogs den 26 november 1991 och har
sedan dess ändrats vid ett flertal tillfällen. Med anledning av bland annat ändringar i kommunallagen
(KL) har Sveriges kommuner och landsting (SKL) i december 2014 lagt fram ett nytt underlag till
normalarbetsordning för fullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen har härefter tagit fram ett förslag
till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun.
Förslaget till ny arbetsordning utgår från SKL:s förslag.
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser och den får inte strida mot KL
eller annan lag. Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning
och innehåll. Vissa frågor har ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. I 5 kap.
64 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om bland annat
antalet ledamöter i fullmäktige, när sammanträden ska hållas, anmälan av hinder att delta i
sammanträden och inkallande av ersättare och deras tjänstgöring.
I förslaget har kommunstyrelseförvaltningen till skillnad från i det av SKL framtagna normalförslaget,
valt att i huvudsak skriva ut innebörden av regleringar i kommunallagen istället för
paragrafhänvisningar. Det har gjorts för att undvika ändringar av arbetsordningen enbart på grund av
paragrafändringar i kommunallagen. Förändringar i arbetsordningen enligt förslaget kan leda till att
reglementen och delegationsordningar behöver justeras.
Ett första utkast av förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige behandlades vid en
gruppledarträff 10 juni 2015. Förslaget sändes därefter ut på remiss bland gruppledarna för
behandling i de politiska partierna med möjligheter att lämna synpunkter fram till den 19 augusti
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2015. De synpunkter som framförts av gruppledarna har tagits hänsyn till vid bearbetning av
tjänsteskrivelse och förslag.
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Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: KS2015/0202/101
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen

2015-09-18
Kommunstyrelsen

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med bilaga 1.
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2016, då nu gällande arbetsordning och
därtill kopplade beslut upphör att gälla.
3. Nödvändiga ändringar till följd av beslutad arbetsordning genomförs i
reglementen och delegationsordningar.
Sammanfattning
Med anledning av ändringar i kommunallagen har kommunstyrelseförvaltningen
tagit fram ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
I förslaget har bland annat fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter tillförts till följd
av att fullmäktiges presidium enligt kommunallagen numera utgör ett
kommunalrättsligt organ. Förändringar i arbetsordningen enligt förslaget kan leda
till att övriga reglementen och delegationsordningar behövs justeras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arbetsordning för kommunfullmäktige i
enlighet med bilaga 1 antas samt att beslutet träder i kraft den 1 januari 2016, då
nuvarande arbetsordning och därtill kopplade beslut upphör att gälla. Vidare
föreslås att de ändringar som blir nödvändiga till följd av en ny arbetsordning
genomförs i övriga reglementen och delegationsordningar.
Ärendebeskrivning
Den nuvarande arbetsordningen för kommunfullmäktige antogs den 26 november
1991 och har sedan dess ändrats vid ett flertal tillfällen. Med anledning av bland
annat ändringar i kommunallagen (KL) har Sveriges kommuner och landsting
(SKL) i december 2014 lagt fram ett nytt underlag till normalarbetsordning för
fullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen har härefter tagit fram ett förslag till
ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun.
Förslaget till ny arbetsordning utgår från SKL:s förslag.
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser och den får
inte strida mot KL eller annan lag. Fullmäktige har relativt stor frihet att själv
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bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. Vissa frågor har ansetts vara
av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 64 § KL uppställs därför
krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om bland annat antalet
ledamöter i fullmäktige, när sammanträden ska hållas, anmälan av hinder att delta
i sammanträden och inkallande av ersättare och deras tjänstgöring.
I förslaget har kommunstyrelseförvaltningen till skillnad från i det av SKL
framtagna normalförslaget, valt att i huvudsak skriva ut innebörden av regleringar
i kommunallagen istället för paragrafhänvisningar. Det har gjorts för att undvika
ändringar av arbetsordningen enbart på grund av paragrafändringar i
kommunallagen. Förändringar i arbetsordningen enligt förslaget kan leda till att
reglementen och delegationsordningar behöver justeras.
Ett första utkast av förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
behandlades vid en gruppledarträff 10 juni 2015. Förslaget sändes därefter ut på
remiss bland gruppledarna för behandling i de politiska partierna med möjligheter
att lämna synpunkter fram till den 19 augusti 2015. De synpunkter som framförts
av gruppledarna har tagits hänsyn till vid bearbetning av tjänsteskrivelse och
förslag.
Förslag på förändringar i förhållande till nuvarande arbetsordning:
1. I 1 § föreslås bestämmelsen om antalet ersättare tas bort.
Eftersom antal ersättare regleras i 5 kap 4 § KL samt i vallagen (205:837)
behöver det inte regleras i arbetsordningen.
2. Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter har lagts till som 2 a §.
Arbetsuppgifterna föreslås vara att:
− bereda frågor om ansvarsfrihet och anmärkning
− bereda revisorernas budget
− planera fullmäktiges arbete
− hålla kontakter/avstämningar med kommunstyrelsen och övriga
nämnder, partiernas gruppledare samt kommunens revisorer
− representera kommunen vid representation och värdskap inom ramen
för kommunfullmäktiges uppdrag såsom mottagande av nya svenska
medborgare den 6 juni.
Slutligen har en bestämmelse lagts in om att fullmäktigepresidiet själv
bestämmer sina arbetsformer.
Tillägget om presidiets arbetsuppgifter har gjorts med anledning av att
fullmäktiges presidium i kommunallagens nuvarande lydelse är ett
kommunalrättsligt organ som kan ges särskilda uppgifter. Dessa behöver
regleras i arbetsordningen.
Presidiet föreslås i första strecksatsen få i uppgift att bereda frågor om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras fullmäktige. Enligt 5 kap. 31 § KL
ska fullmäktige inhämta förklaringar från berörda nämnder och
beredningar över revisionsanmärkningar, samt besluta om anmärkning ska
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framställas och motivera beslutet. Förslaget innebär att presidiet
bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, en bestämmelse
som även finns i nuvarande arbetsordning som 33 § men med skillnaden
att där anges att det är ordföranden och inte presidiet som bestämmer detta.
Vidare innebär arbetsuppgiften att presidiet ansvarar för att lägga fram
motiverade förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning. Det
skulle vara svårt för fullmäktige som organ att hantera hela detta
förfarande. Därför föreslås att presidiet bereder dessa ärenden. Här bör det
beaktas att den som är redovisningsskyldig till kommunen inte får delta i
handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet av verksamheten enligt
reglerna i 5 kap. 20 a § KL. Det får till följd att varken fullmäktiges
ordförande eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i
styrelsen, en nämnd eller fullmäktigeberedning.
Presidiet föreslås i andra strecksatsen 2 a § att bereda revisorernas budget.
För att upprätthålla revisorernas oberoende är det viktigt att den eller de
som bereder frågan om revisorernas anslag är oberoende i förhållande till
den verksamhet som revisorerna ska granska.
De två första föreslagna arbetsuppgifterna är en konsekvens av
kommunallagen. Vilka övriga arbetsuppgifter som ska föras in i
arbetsordningen är upp till kommunfullmäktige att bestämma.
3. I 4 §, andra stycket, har lagts till att vice ordförandena övertar
ordförandens samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag.
Enligt gängse ordning är det i första hand vice ordförande och i andra hand
andra vice ordförande som tar över ordförandeskapet.
4. I 5 § har uppgiften om när nyvalda fullmäktige sammanträder första
gången ändrats från november till oktober med hänsyn till att
mandatperioden tidigarelagts till 15 oktober.
5. Möjligheten att sammanträda med ledamöter som deltar på distans har
inte tagits med i förslag till ny arbetsordning. Den möjligheten regleras i 5
kap 38 a § KL.
Det är upp till varje kommun att avgöra om möjligheten att delta på
distans ska vara tillåtet. En anledning till att det inte tagits med i förslaget
är bland annat att kommunen i nuläget saknar de tekniska
förutsättningarna för detta. De tekniska förutsättningar som krävs är att ljudoch bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i
sammanträdeslokalen kan se och höra den distansdeltagande ledamoten.
Den distansdeltagande ledamoten måste även kunna se och höra samtliga
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övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de
kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil
och av hög kvalitet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts
måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
6. I förslagets 9 § har lagts till ett förtydligande om hur och när kungörelsen
anslås. Vidare föreskrivs att det ska beslutas om i vilken eller vilka
ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske och att det även
ska annonseras på kommunens webbplats.
7. I 10§ ges kommunfullmäktige möjlighet att besluta att avbryta ett
sammanträde och hålla fortsatt sammanträde en senare dag. Om fortsatt
sammanträde ska hållas utfärdar ordförande på vanligt sätt en kungörelse
utom i de fall då sammanträdet ska fortsätta inom en vecka.
Hur en kungörelse utfärdas regleras i 5 kap. 8-11 §§ KL.
8. I 12 § föreslås att kallelse och övriga handlingar får skickas elektroniskt
med tillägget att om en förtroendevald önskar finns möjlighet att få
handlingarna på papper.
Föreslagen bestämmelse öppnar för att kommunfullmäktige i Nynäshamns
kommun kan få sina handlingar elektroniskt framöver. Det finns ingen
skyldighet att enligt lag tillhandhålla handlingar i varje ärende i
sammanträdeslokalen till allmänheten under fullmäktiges sammanträden,
utan det har gjorts som en service. På grund av en eventuell övergång till
utskick av handlingar digitalt förselås att nuvarande skrivning om detta tas
bort från arbetsordningen. Det är naturligtvis fortfarande möjligt för
allmänheten att begära ut sammanträdeshandlingar i förväg enligt
offentlighetsprincipen om så önskas.
9. I 14 §, andra stycket, har lagts till att en ledamot är skyldig att anmäla till
sekreteraren om ledamoten oavsett anledning eller omfattning avbryter sin
tjänstgöring vid ett sammanträde.
10. I 20 § har en fjärde strecksats lagts till om att styrelseordförande i ett
sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL har rätt att yttra sig när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
De företag som avses är i huvudsak kommunala bolag som ägs helt eller
delvis av Nynäshamns kommun.
11. I 22 §, andra stycket, har tillkommit att om kommunen ingår i en
gemensam nämnd kan fullmäktiges ordförande kalla ordföranden i den
gemensamma nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
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12. Enligt 5 kap. 23 § 5 p KL kan kommunfullmäktige besluta att den som är
folkbokförd i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant
medgivande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar
av antalet medborgarförslag eller innehållet i dem.
Det finns en möjlighet för fullmäktige att med stöd av 5 kap. 21 § KL
införa en bestämmelse som ger den som har väckt ett medborgarförslag rätt
att delta i överläggningarna. Den möjligheten har inte förts in i förslag till
bestämmelser om medborgarförslag, 30 §.
13. I 24 § ges en rekommendation om talarlängd vid replik och kontrareplik.
I övrigt bör talartider inte ingå i arbetsordningen då den inte ska begränsas
till en mandatperiod. Talartider brukar ingå i överenskommelser som
kommunfullmäktige beslutar om. De senaste överenskommelserna med
talartider vid budgetdebatt och interpellationer i fullmäktige gjordes år
2008. Frågan om sådana överenskommelser bereds lämpligen vid en
gruppledarträff.
De tidsramar som anges i såväl arbetsordning som överenskommelser är
endast rekommendationer som fullmäktige enats om. En talares yttrandefrihet kan endast begränsas med en sådan bestämmelse som föreslås i
tredje stycket, d.v.s. om en talare avlägsnar sig från ämnet kan denne
fråntas ordet av ordförande (RF 2 kap 23, § RÅ 1981 2:1).
14. I 26 § anges att en ledamot som inte tänker delta i ett beslut ska anmäla det
innan beslutet fattas.
Bestämmelser om jäv finns reglerat i 5 kap. 24-47 §§ KL.
15. I 27 och 28 §§ anges förfarandet vid omröstningar. Det som anges i 27 §
gäller öppen omröstning och 28 § sluten omröstning. Sluten omröstning
används i samband med val.
I 27 § har lagts till möjlighet att votera digitalt.
Det har gjorts för att öppna för möjligheten att använda
digitalmöteshantering för kommunfullmäktige.
16. 31 § är en ny paragraf som anger att styrelsen i ett sådant företag som
avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige.
De företag som avses är i huvudsak kommunala bolag som ägs helt eller
delvis av Nynäshamns kommun.
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17. I 32 § har bestämmelsen i nuvarande arbetsordning om att svaret på
interpellationen skickas ut med det ordinarie utskicket behållits till
skillnad mot det förslag som finns i SKL:s normalarbetsordning. SKL:s
förslag till lydelse är att den ledamot som har ställt interpellationen bör få
del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
I sjunde stycket har efter förslag vid gruppledarträff lagts till möjligheten
att ställa en interpellation till utskottordförande. Detta är ett möjligt tillägg
enligt SKL:s cirkulär s. 39.
18. I 33 § anges i förslaget att vad som sägs om interpellationer i 32 § också
gäller i tillämpliga delar på fråga förutom att svar på frågan inte behöver
vara skriftligt. Tidigare skrivning att när en fråga besvaras får bara den
som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen har strukits.
Anledningen är att bestämmelsen framgår av 5 kap. 56 § KL och
arbetsordningens regler ska utgöra ett komplement till lagen.
19. Det är enligt kommunallagen möjligt för kommunfullmäktige att
bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid
sammanträden med kommunfullmäktige (8 kap 20 § KL).
Ett tidigare beslut av kommunfullmäktige den 18 februari 1992 ger
allmänheten rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett
fullmäktigesammanträde. Bakgrunden till beslutet var ändringar i
kommunallagen som öppnade för möjligheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har inte sett ett behov av att införa en
generell möjlighet för allmänheten att ställa frågor i samband med att
årsredovisningen behandlas.
Istället föreslås i 34 § en skrivning som innebär att fullmäktige för varje
särskilt fall beslutar om allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett
kommande sammanträde.
20. 36 § är en ny § som reglerar att fullmäktige beslutar om omfattningen och
formerna för nämndernas redovisning av hur de uppfyllt de uppdrag som
lämnats till dem.
Att fullmäktige får rapporter om verksamheten har betydelse som underlag
för hur fullmäktige kan utöva sin styrning av verksamheten. För att det ska
stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om
återredovisning är det lämpligt att bestämmelserna finns i respektive
nämnds reglemente.
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21. Nya bestämmelser om fullmäktigeberedningar har infogats och utgör 37 c
§.
Syftet är att vid behov möjliggöra fler beredningar än de två fasta
beredningarna, val- och arvodesberedningen.
Det är även möjligt att i detta sammanhang införa skrivningar om antal
ordinarie fullmäktigeberedningar samt vilka typer av beredningar som ska
vara ordinarie, till exempel ”allmänna beredningen”. Detta har inte tagits
med i förslaget.
22. I 39 § andra stycket har en ny bestämmelse fogats in om att en skriftlig
reservation ska lämnas senast när protokollet justeras även vid omedelbar
justering.
Reservationsrätten regleras i 4 kap. 22 § KL. Däremot regleras inte formen
för detta i kommunallagen, varför det föreslås en bestämmelse om när den
skriftliga reservationen ska lämnas.
23. 41 § anger att protokollet ska tillkännages i enlighet med kommunallagens
bestämmelser innebärande att det senast andra dagen efter att protokollet
har justerats ska tillkännages på kommunens anslagstavla.
En ny bestämmelse att protokollet därutöver även ska publiceras på
kommunens webbplats i anslutning till tillkännagivandet har föreslagits.
24. Kommunfullmäktiges tidigare beslut som anknyter till arbetsordningen
föreslås upphöra att gälla när den nya arbetsordningen för
kommunfullmäktige träder i kraft.

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Bilagor
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, Nynäshamns kommun
Beslutsunderlag
Förslag till normalarbetsordning, Sveriges kommuner och landsting, 2014-12
Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun, 199111-26
Beslut i kommunfullmäktige om allmänhetens rätt att ställa frågor om
årsredovisningen vid ett sammanträde med kommunfullmäktige, 1992-02-18, §
150
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§ 110

Dnr KS/2015/0024/061-58

Svar på medborgarförslag om rätt att närvara då inlämnade
medborgarförslag behandlas hos politiska och administrativa
instanser i Nynäshamns kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag som inkom 11 maj 2015 föreslår Curt Linderholm att medborgare i
Nynäshamns kommun som lämnat medborgarförslag som kommunfullmäktige överlåtit till annan
nämnd att besluta om, ska ges möjlighet att närvara i nämnder och administrativa instanser då
medborgarförslaget behandlas. Vidare anser förslagsställaren att denne bör bli underrättad om när
ärendet ska behandlas.
Förslagsställaren hänvisar till sitt inlämnade medborgarförslag 2 mars 2015 om att vidta åtgärder så
att respekt upprätthålls för lagar och regler och anser att han bör ha underrättats om behandlingen i
kommunfullmäktige 15 april 2015. Kommun-fullmäktige beslutade den 15 april 2015, § 55 att detta
medborgarförslag återförvisas till kommunstyrelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer: KS2015/0024/061-31
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen

2015-09-21
Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om rätt att närvara då inlämnade
medborgarförslag behandlas hos politiska och
administrativa instanser i Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag som inkom 11 maj 2015 föreslår Curt Linderholm att
medborgare i Nynäshamns kommun som lämnat medborgarförslag som
kommunfullmäktige överlåtit till annan nämnd att besluta om, ska ges möjlighet
att närvara i nämnder och administrativa instanser då medborgarförslaget
behandlas. Vidare anser förslagsställaren att denne bör bli underrättad om när
ärendet ska behandlas.
Förslagsställaren hänvisar till sitt inlämnade medborgarförslag 2 mars 2015 om att
vidta åtgärder så att respekt upprätthålls för lagar och regler och anser att han bör
ha underrättats om behandlingen i kommunfullmäktige 15 april 2015. Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2015, § 55 att detta medborgarförslag
återförvisas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Enligt kommunallagen har fullmäktige möjlighet att överlåta till styrelsen eller en
nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom medborgarförslag. Anledningen
är att fullmäktige ska kunna avlastas från sådana frågor som normalt sett inte
avgörs av fullmäktige utan av nämnder.
Hanteringen av medborgarförslag regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Enligt Nynäshamns kommuns arbetsordning skickas ett meddelande till den som
väckt ett medborgarförslag om möjlighet att närvara vid kommunfullmäktiges
sammanträde och lyssna på debatten. Den bestämmelsen avser den slutliga
behandlingen av ett medborgarförslag i kommunfullmäktige. Idag är det ganska
vanligt att medborgarförslag delegeras till en nämnd som slutligt behandlar

Postadress

Besöksadress
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Telefon

Telefax

Receptionen
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2(2)
ärendet. Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd ska förslagsställaren
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
På grund av ändringar i kommunallagen görs för närvarande en översyn och
framtagande av förslag till ny arbetsordning för Nynäshamns kommun som
kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det
inte behövs ytterligare bestämmelser om medborgarförslag än de som finns i 30 §
i nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige som nämnts ovan.
Enligt kommunallagen (6 kap. 19 a §) ska en nämnds sammanträden alltid hållas
inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En nämnd kan ändå besluta att ett
nämndsammanträde eller att en del av ett sammanträde ska vara offentligt enligt
gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun, 21 §. Det innebär att
en nämnd har möjlighet att besluta att behandlingen av medborgarförslag vid ett
visst nämndsammanträde ska vara öppet för såväl den som väckt ett
medborgarförslag som för allmänheten i övrigt.
Med hänvisning till vad som framkommit ovan föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag:
Medborgarförslaget, 2015-05-11
Bilagor:
Utdrag ur gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun, § 22 och
utdrag ur gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, § 29 a §
Kommunfullmäktiges beslut om inkomna medborgarförslag, 2015-04-15, § 55
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§ 111

Dnr KS/2015/0187/206-6

Taxa enligt strålskyddslagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen antas och gäller från och med den 1 januari
2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
strålskyddslagens bestämmelser vad gäller tillsyn av solarieverksamheter. Utifrån den taxa som
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer tar förbundet en avgift ut för
tillsyn och ärendehandläggning.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att timavgiften for förbundets arbete med
kontroll justeras från 920 kr/timme till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har
förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-6

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
tillsyn enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen antas och gäller från och med den 1 januari
2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
strålskyddslagens bestämmelser vad gäller tillsyn av solarieverksamheter. Utifrån den taxa som
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer tar förbundet en avgift ut för
tillsyn och ärendehandläggning.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att timavgiften for förbundets arbete med
kontroll justeras från 920 kr/timme till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har
förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsbeslut 2015-08-26
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Expediering
Kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö kommun
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-6
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§ 112

Dnr KS/2015/0187/206-7

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs och
gäller från och med den 1 januari 2016.

Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter. Kontrollen regleras i EG-förordningar samt lag
om foder och animaliska biprodukter med förordning och föreskrifter. Syftet med kontrollen är
framför allt att undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till
skada
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från
920 kr/timme till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från
Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-7

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete
med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs och
gäller från och med den 1 januari 2016.

Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter. Kontrollen regleras i EG-förordningar samt lag
om foder och animaliska biprodukter med förordning och föreskrifter. Syftet med kontrollen är
framför allt att undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till
skada
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från
920 kr/timme till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från
Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom animaliska biprodukter
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsbeslut, 2015-08-26
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tjänsteskrivelse, 2015-08-19

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Expediering:
Kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö kommun
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-7
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§ 113

Dnr KS/2015/0187/206-8

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
kontroll inom livsmedelsområdet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller från
och med den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen utgår från Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd. I förordningen anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och genomföras
samt hur den ska finansieras.
De avgifter som förbundet tar ut ska grundas på den taxa som fullmäktige i respektive
medlemskommun bestämmer. Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges kommuner och
landtings modell och omfattar två olika timtaxor. En timtaxa för den årliga kontrollen
(årsavgifterna) som omfattar kostnad för restid samt en timavgift för extra offentlig kontroll,
godkännande och registrering där restid inte ingår i timavgiften.
Storleken på den årliga kontrollavgiften för ett visst företag beror sedan på vilken typ av
livsmedel som hanteras, storleken på produktionen och vilka konsumentgrupperna är. Detta
bedöms utifrån det system för riskklassning som livsmedelsverket tagit fram. Riskklassningen
ger en kontrolltid som sedan multipliceras med timavgiften.
Förbundet föreslår att timavgiften för den extra offentliga kontrollen justeras från 920 kr till
1 020 kr samt att avgiften för den årliga kontrollen justeras från 1 130 kr till 1 275 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-8

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete
med kontroll inom livsmedelsområdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas och gäller från
och med den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen utgår från Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd. I förordningen anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och genomföras
samt hur den ska finansieras.
De avgifter som förbundet tar ut ska grundas på den taxa som fullmäktige i respektive
medlemskommun bestämmer. Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges kommuner och
landtings modell och omfattar två olika timtaxor. En timtaxa för den årliga kontrollen
(årsavgifterna) som omfattar kostnad för restid samt en timavgift för extra offentlig kontroll,
godkännande och registrering där restid inte ingår i timavgiften.
Storleken på den årliga kontrollavgiften för ett visst företag beror sedan på vilken typ av
livsmedel som hanteras, storleken på produktionen och vilka konsumentgrupperna är. Detta
bedöms utifrån det system för riskklassning som livsmedelsverket tagit fram. Riskklassningen
ger en kontrolltid som sedan multipliceras med timavgiften.
Förbundet föreslår att timavgiften för den extra offentliga kontrollen justeras från 920 kr till
1 020 kr samt att avgiften för den årliga kontrollen justeras från 1 130 kr till 1 275 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Sida 2

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-8

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsbeslut 2015-08-26
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19
Expediering
Kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö kommun
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
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§ 114

Dnr KS/2015/0187/206-9

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller från
och med den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
Miljöbalken, undantaget strandskydd. Genom information, råd och anvisningar arbetar förbundet
förebyggande. Därutöver sker tillsyn bland annat genom inspektioner, handläggning av anmälan
och ansökan, provtagningar samt inventeringar.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från
920 kr/timme till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från
Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
De fasta avgifterna har i huvudsak legat orörda sedan förbundsbildningen 2008. Viss justering
med såväl sänkning som höjning har främst skett inom miljötillsynen. Erfarenheten från arbetet
med tillsyn inom hälsoskyddsområdet är att den tid förbundet lägger på tillsyn är större än det
antal timmar tillsynen baseras på. Förbundet föreslår därför en justering inom vissa områden för
att bättre motsvara tillsynsbehovet.
Förbundet föreslår också att lydelsen för två klassningskoder inom miljötillsynen anpassas till
miljöprövningsförordningens lydelse.
Slutligen föreslår förbundet att de fasta avgifterna för handläggning av anmälan avseende
anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen tas
bort och ersätts med timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-9

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och gäller från
och med den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
Miljöbalken, undantaget strandskydd. Genom information, råd och anvisningar arbetar förbundet
förebyggande. Därutöver sker tillsyn bland annat genom inspektioner, handläggning av anmälan
och ansökan, provtagningar samt inventeringar.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från
920 kr/timme till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från
Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
De fasta avgifterna har i huvudsak legat orörda sedan förbundsbildningen 2008. Viss justering
med såväl sänkning som höjning har främst skett inom miljötillsynen. Erfarenheten från arbetet
med tillsyn inom hälsoskyddsområdet är att den tid förbundet lägger på tillsyn är större än det
antal timmar tillsynen baseras på. Förbundet föreslår därför en justering inom vissa områden för
att bättre motsvara tillsynsbehovet.
Förbundet föreslår också att lydelsen för två klassningskoder inom miljötillsynen anpassas till
miljöprövningsförordningens lydelse.
Slutligen föreslår förbundet att de fasta avgifterna för handläggning av anmälan avseende
anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen tas
bort och ersätts med timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Sida 2

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-9

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsbeslut 2015-08-26
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19

Expediering
Kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö kommun
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
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2015-10-07

§ 115

Dnr KS/2015/0187/206-10

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa läkemedel antas och gäller från
och med den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Den 1 november 2009 trädde lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ikraft.
Kommunerna fick i och med detta ett utökat tillsynsansvar vilket innebar att den kommun där
detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska kontrollera att lagen och de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen följs.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med kontroll justeras från 920 kr/timme
till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges
kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-10

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa läkemedel antas och gäller från
och med den 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Den 1 november 2009 trädde lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ikraft.
Kommunerna fick i och med detta ett utökat tillsynsansvar vilket innebar att den kommun där
detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska kontrollera att lagen och de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen följs.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med kontroll justeras från 920 kr/timme
till 1 020 kr/timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges
kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2016.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsbeslut 2015-08-26
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-09-24

Expediering
Kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö kommun
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Vår beteckning
KS/2015/0187/206-10

Sida 2

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

§ 116

Dnr KS/2015/0175/261-5

Godkännande av avtal om anläggningsarrende för vindkraft
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om anläggningsarrende för
vindraft på fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3 samt att ge kommunstyrelsens mark- och
exploateringschef i uppdrag att underteckna detsamma.

Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun äger fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3. Fastigheterna har i kommunens
översiktsplan pekats ut som utredningsområde för vindkraft. Arrendeavtalet omfattar ön Yxlös båda
södra uddar. Den närmsta bebyggelsen finns norr och nordost om arrendestället. Bebyggelsen
utgörs av permanent- och fritidshus, främst enbostadshus. Inom 700 meter från arrendeställets
gränser ligger ca 30 byggnader.
Avtalet om anläggningsarrende innebär att verksamhetsutövaren, Sveavind, får rätt att maximalt
uppföra 9 vindkraftverk med en maximal effekt om totalt 45 MW. Slutgiltig utformning och antalet
vindkraftverk bestäms dock senare, efter vindmätning och tillstånd, se stycke nedan. Arrendetiden är
30 år och förlängs med 5 år i taget om avtalet inte sägs upp inom stipulerad tid. Förtida upphörande
av arrendet kan dock ske, från kommunens sida. Arrendatorn har fem år sig på att driftsätta
vindkraftsanläggningen, därefter kan förtida upphörande ske när som helst. Arrendatorn har då inte
rätt till ersättning på grund av förtida upphörande.
Arrendeavgiften utgörs dels av engångsersättning (25 000 kronor /tillståndsgiven MW) och dels av
årlig ersättning baserat på 4 procent av försäljningssumman på försåld el, dock lägst 40 000 kronor
/installerad MW. Även en bonus kan utfalla om produktionen överstiger en viss kapacitetsfaktor.
I arrendeavtalet har även fråga om överlåtelse reglerats särskilt. Sveavinds ambition är att erbjuda
allmänheten andelar efter att tillstånd erhållits och vindmätning pågått i minst ett år. Kommunen ska
acceptera överlåtelse av avtalet, om inte övertagande arrendatorn är konkursmässig eller att
kommunen på annat sätt skäligen inte kan nöjas med denne.
Arrendet i sig är dock bara ett delmoment i den process verksamhetsutövaren måste genomgå för
att slutligen kunna realisera vindraftverken och elproduktion. För att kunna fastställa om vindkraft är
lämpligt behöver vindmätningar genomföras på plats. Om det visar sig vid vindmätningarna, som
behöver pågå under ett år, att området är lämpligt för vindkraft behöver en prövningsprocess inledas
av verksamhetsutövaren.
Prövningsprocessen innebär att ett miljöbalkstillstånd måste ges från länsstyrelsen. Ett sådant
tillstånd kan ges när samråd har hållits med berörda parter, när en miljökonsekvensbeskrivning har
upprättats samt om kommunen har tillstyrkt företaget, det vill säga att kommunen har veto i frågan.
Processen med vindmätning och tillståndsgivning kan normalt ta mellan 2-5 år.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

Mark- och exploatering

2015-09-23

Kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige

Godkännande av avtal om anläggningsarrende för vindkraft
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om
anläggningsarrende för vindraft på fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3 samt att ge
kommunstyrelsens mark- och exploateringschef i uppdrag att underteckna
detsamma.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun äger fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3. Fastigheterna har i
kommunens översiktsplan pekats ut som utredningsområde för vindkraft.
Arrendeavtalet omfattar ön Yxlös båda södra uddar. Den närmsta bebyggelsen
finns norr och nordost om arrendestället. Bebyggelsen utgörs av permanent- och
fritidshus, främst enbostadshus. Inom 700 meter från arrendeställets gränser ligger
ca 30 byggnader.
Avtalet om anläggningsarrende innebär att verksamhetsutövaren, Sveavind, får
rätt att maximalt uppföra 9 vindkraftverk med en maximal effekt om totalt 45
MW. Slutgiltig utformning och antalet vindkraftverk bestäms dock senare, efter
vindmätning och tillstånd, se stycke nedan. Arrendetiden är 30 år och förlängs
med 5 år i taget om avtalet inte sägs upp inom stipulerad tid. Förtida upphörande
av arrendet kan dock ske, från kommunens sida. Arrendatorn har fem år sig på att
driftsätta vindkraftsanläggningen, därefter kan förtida upphörande ske när som
helst. Arrendatorn har då inte rätt till ersättning på grund av förtida upphörande.
Arrendeavgiften utgörs dels av engångsersättning (25 000 kronor /tillståndsgiven
MW) och dels av årlig ersättning baserat på 4 procent av försäljningssumman på
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försåld el, dock lägst 40 000 kronor /installerad MW. Även en bonus kan utfalla
om produktionen överstiger en viss kapacitetsfaktor.
I arrendeavtalet har även fråga om överlåtelse reglerats särskilt. Sveavinds
ambition är att erbjuda allmänheten andelar efter att tillstånd erhållits och
vindmätning pågått i minst ett år. Kommunen ska acceptera överlåtelse av avtalet,
om inte övertagande arrendatorn är konkursmässig eller att kommunen på annat
sätt skäligen inte kan nöjas med denne.
Arrendet i sig är dock bara ett delmoment i den process verksamhetsutövaren
måste genomgå för att slutligen kunna realisera vindraftverken och elproduktion.
För att kunna fastställa om vindkraft är lämpligt behöver vindmätningar
genomföras på plats. Om det visar sig vid vindmätningarna, som behöver pågå
under ett år, att området är lämpligt för vindkraft behöver en prövningsprocess
inledas av verksamhetsutövaren.
Prövningsprocessen innebär att ett miljöbalkstillstånd måste ges från
länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd kan ges när samråd har hållits med berörda
parter, när en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats samt om kommunen har
tillstyrkt företaget, det vill säga att kommunen har veto i frågan. Processen med
vindmätning och tillståndsgivning kan normalt ta mellan 2-5 år.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

§ 117

Dnr KS/2015/0073/251

Godkännande av markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i
kvarteret Drabanten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten.

Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har upprättat förslag till detaljplan för Drabanten 2 m.fl. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med ca 26 stadsradhus i centrumnära läge.
Nynäshamns kommun är markägare till Drabanten 2, 3, 4 och 19 som ensamt utgör hela
exploateringsområdet, dvs det område som detaljplanen ovan till största del omfattar. Parallellt med
detaljplanearbetet har markanvisningsavtalet tagits fram. Parterna i avtalet är Nynäshamns kommun
och SMÅA AB (nedan kallad exploatören).
Syftet med markanvisningsavtalet är att dels utgöra köpeavtal för de delar som omfattas av
markanvisning till exploatören och dels reglera villkor och ansvarsfördelning för genomförande av
detaljplanen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

Mark- och exploatering

2015-09-22

Kommunfullmäktige

Godkännande av markanvisningsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal
för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har upprättat förslag till detaljplan för Drabanten 2 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med ca 26
stadsradhus i centrumnära läge.
Nynäshamns kommun är markägare till Drabanten 2, 3, 4 och 19 som ensamt
utgör hela exploateringsområdet, dvs det område som detaljplanen ovan till största
del omfattar. Parallellt med detaljplanearbetet har markanvisningsavtalet tagits
fram. Parterna i avtalet är Nynäshamns kommun och SMÅA AB (nedan kallad
exploatören).
Syftet med markanvisningsavtalet är att dels utgöra köpeavtal för de delar som
omfattas av markanvisning till exploatören och dels reglera villkor och
ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Försäljning av mark
Markanvisningsavtalet kommer generera en intäkt för försäljning av mark på
12 390 000 kronor.
Annan ersättning
Exploatören ska ersätta kommunen med 270 000 kronor för kommunens
(kommunstyrelsens mark- och exploatering) kostnad för arbete med framtagande
av detaljplan, markanvisningsavtal samt uppföljning av markanvisningsavtalet.
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Kostnader för detaljplan
Exploatören bekostar detaljplanen i sin helhet.
Utbyggnad av allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Till följd av exploateringen
behöver bland annat Skolgatans östra gångbana breddas, övergångställe flyttas,
samt uppföra öppningsbar bom vid Månbergsvägen. Projektering och utbyggnad
av de allmänna platserna som föranleds av exploateringen utförs av kommunen
men bekostas av exploatören.
Utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar
Exploatören bekostar utbyggnad av anläggningar för vatten, samt spill- och
dagvatten inom exploateringsområdet. Exploatören ska betala anslutningsavgift
enligt gällande va-taxa.
Bragegården
På fastigheten Drabanten 19 finns en byggnad kallad Bragegården. Kommunen
bedriver stödverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i
Bragegården. Enligt markanvisningsavtalet ansvarar exploatören för att
Bragegården rivs när tillträde till exploateringsområdet ges. Markanvisningsavtalet förutsätter att verksamheten är utflyttad senast två veckor efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft, samt att själva markanvisningsavtalet vunnit laga
kraft.
Tillfällig ersättningslokal för ovan verksamhet finns och arbete med att anpassa
den lokalen pågår.
Kommunen förbinder sig att verksamheten är utrymd senast den 16 december
2015, alternativt senast två veckor från det att detaljplanen vinner laga kraft om
den tidpunkten är efter 16 december 2015. Om avflyttning inte skett inom ovan
tidsram kommer kommunen att bryta mot markanvisningsavtalet och riskera att
bli ersättningsskyldiga mot exploatören.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

§ 118

Dnr KS/2014/0107/214-4

Detaljplan för Drabanten 2 m.fl., bostäder vid Skolgatan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Drabanten 2 med flera,
i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan med syftet att möjliggöra
bostadsbebyggelse genom förtätning med radhus i ett centrumnära läge i Nynäshamns stad.
Detaljplanen har höga ambitioner avseende utformning av byggnaderna för att åstadkomma en
attraktiv miljö både för de boende i området och för de som vistas där.
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktplan, den fördjupade översiktsplanen och andra
övergripande mål. Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 27 augusti 2015, § 141, beslutat att godkänna
detaljplanen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § planoch bygglagen (2010:900):

Synpunker på förslaget
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som ligger till grund för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: 2014/0107/214
Handläggare: Anna Eklund

2015-09-24

Kommunfullmäktige

Detaljplan för Drabanten 2 m.fl., bostäder vid Skolgatan,
godkännande inför antagande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Drabanten 2 med flera, i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan med syftet
att möjliggöra bostadsbebyggelse genom förtätning med radhus i ett centrumnära
läge i Nynäshamns stad. Detaljplanen har höga ambitioner avseende utformning
av byggnaderna för att åstadkomma en attraktiv miljö både för de boende i
området och för de som vistas där.
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktplan, den fördjupade
översiktsplanen och andra övergripande mål. Planen bedöms inte innebära någon
betydande miljöpåverkan.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 27 augusti 2015, § 141, beslutat att
godkänna detaljplanen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900):
Synpunker på förslaget
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som ligger till grund för
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Birgitta Elvås
kommunchef
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Bilagor:
1. Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 27 augusti 2015, § 141
2. Plankarta
3. Planbeskrivning
4. Kulörschema för fasader
5. Granskningsutlåtande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

Dnr KS/2015/0151/612-2
§ 119

Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista
gymnasieskolan 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) förslag till
programprislista för gymnasieskolan 2016 baserad på en genomsnittlig uppräkning på 2 %.

Ärendebeskrivning
I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och
förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen ska innehålla posterna
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden
för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet.
Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för
respektive utbildning efter förslag från KSLs styrelse.
Underlag för beräkningarna baseras på statistik från SCB och kommer i slutet på april respektive år.
Modellen för uppräkning består av två delar.
• Beräkningsmodell
• Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge samt gemensamma
prioriteringar
Förslaget till uppräkning av programpriser 2016 har diskuterats på KSL vid träffar med
kommunstyrelseordförande-, kommundirektörs- samt förvaltningschefs-gruppen.
Efter samråd med kommunledningarna har ett förslag till prislista för 2016 tagits fram som baseras
på en genomsnittlig uppräkning om 2,0 procent. Per program ger det en uppräkning mellan 1,8 – 2,2
procent på de nationella programmen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i arbetet med Mål och budget för år 2016 beräknat
kostnadsökningarna till 2,2 procent, enligt Sveriges kommuner och landstings bedömning.
Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att föreslagen höjning ryms inom barn och
utbildningsnämndens föreslagna tilldelad ram för budgetår 2016.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sid
Ärendenummer: KS/2015/0151/612
Handläggare:

2015-09-28
Kommunstyrelsen

Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista
gymnasieskolan 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL)
förslag till programprislista för gymnasieskolan 2016 baserad på en genomsnittlig
uppräkning på 2 %.
Ärendebeskrivning
I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska
villkor och förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen
ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för
uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet.
Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering
av programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSLs styrelse.
Underlag för beräkningarna baseras på statistik från SCB och kommer i slutet på
april respektive år. Modellen för uppräkning består av två delar.
• Beräkningsmodell
• Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge samt
gemensamma prioriteringar
Förslaget till uppräkning av programpriser 2016 har diskuterats på KSL vid träffar
med kommunstyrelseordförande-, kommundirektörs- samt förvaltningschefsgruppen.
Efter samråd med kommunledningarna har ett förslag till prislista för 2016 tagits
fram som baseras på en genomsnittlig uppräkning om 2,0 procent. Per program
ger det en uppräkning mellan 1,8 – 2,2 procent på de nationella programmen.
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Kommunstyrelseförvaltningen har i arbetet med Mål och budget för år 2016
beräknat kostnadsökningarna till 2,2 procent, enligt Sveriges kommuner och
landstings bedömning. Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att
föreslagen höjning ryms inom barn och utbildningsnämndens föreslagna tilldelad
ram för budgetår 2016.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor:
Uppräkning av programpriser gymnasieskolan 2016

Johan Westin
ekonomichef

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

Dnr KS/2015/0098/519-2
§ 120

Yttrande över remiss - Framkomlighetsprogram för Storstockholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Bakgrund
För att förbättra förutsättningarna för att vägtrafiken ska flyta i regionen behöver Trafikverket region
Stockholm ha ett helhetsperspektiv. Med det nu aktuella framkomlighetsprogrammet vill Trafikverket
ge en vägledning till hur de tänker och arbetar med att utveckla och effektivisera vägnätet – så att
fler kommer fram. Den huvudsakliga prioriteringen är att hålla trafiken rullande, skapa effektiv
användning av det vägnät som redan finns och hålla samman regionen.

Synpunkter på förslaget
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande, förvaltningen föreslår att
det gemensamma yttrandet gäller som Nynäshamns kommuns svar på remissen utan tillägg.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer: KS/2015/0098/519
Handläggare: Anna Eklund

2015-08-19

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss – Framkomplighetsprogram för
Storstockholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
För att förbättra förutsättningarna för att vägtrafiken ska flyta i regionen behöver
Trafikverket region Stockholm ha ett helhetsperspektiv. Med det nu aktuella
framkomlighetsprogrammet vill Trafikverket ge en vägledning till hur de tänker
och arbetar med att utveckla och effektivisera vägnätet – så att fler kommer fram.
Den huvudsakliga prioriteringen är att hålla trafiken rullande, skapa effektiv
användning av det vägnät som redan finns och hålla samman regionen.
Synpunkter på förslaget
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande,
förvaltningen föreslår att det gemensamma yttrandet gäller som Nynäshamns
kommuns svar på remissen utan tillägg.

Birgitta Elvås
kommunchef

Postadress

Besöksadress

Anna Eklund
planeringschef

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

§ 121

Dnr KS/2015/0134/011-3

Yttrande över remiss - Funktionellt prioriterat vägnät

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Bakgrund
Trafikverket har tagit fram ett underlag för att identifierat vilka delar av vägnätet som ska betraktas
som Funktionellt prioriterat vägnät. Underlaget ska utgöra ett uppdaterat och samlat
planeringsunderlag för:

- Vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på
- Prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, och
- Hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan
olika intressen.
Trafikverket och andra aktörer kommer att ha nytta av det prioriterade vägnätet i samhällsplanering
och i arbeten med regionala hastighetsanalyser, revidering av regionala systemanalyser, beskrivning
av brister och prioritering av åtgärder. Kommunerna ges nu möjlighet att lämna synpunkter på
planeringsunderlaget.

Synpunkter på förslaget
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande, förvaltningen föreslår att
det gemensamma yttrandet gäller som Nynäshamns kommuns svar på remissen utan tillägg.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer: KS/2015/0134/011
Handläggare: Anna Eklund

2015-09-24

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss – Funktionellt prioriterat vägnät
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Trafikverket har tagit fram ett underlag för att identifierat vilka delar av vägnätet
som ska betraktas som Funktionellt prioriterat vägnät. Underlaget ska utgöra ett
uppdaterat och samlat planeringsunderlag för:
- Vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på
- Prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, och
- Hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i
avvägningar mellan olika intressen.
Trafikverket och andra aktörer kommer att ha nytta av det prioriterade vägnätet i
samhällsplanering och i arbeten med regionala hastighetsanalyser, revidering av
regionala systemanalyser, beskrivning av brister och prioritering av åtgärder.
Kommunerna ges nu möjlighet att lämna synpunkter på planeringsunderlaget.
Synpunkter på förslaget
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande,
förvaltningen föreslår att det gemensamma yttrandet gäller som Nynäshamns
kommuns svar på remissen utan tillägg.

Birgitta Elvås
kommunchef

Postadress

Besöksadress

Anna Eklund
planeringschef

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

§ 122

Dnr KS/2015/0015/009

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Aktnr
93/2011-020

Ksau
2011-03-09,
§ 32

262/2011-005

2011-11-08,
§ 188

Ks

Kf

BALANSLISTA 2015
Uppdrag
Utvärdering av det Personalpolitiska programmet skall pec
genomföras senast 2012.

Utförare

STATUS -pågående
Påbörjas under hösten 2015

Ks au beslutade att remittera
IT-chef
kommunstyrelseförvaltningens utkast till reviderad evision och e-strategi till nämnderna för yttrande senast
2012-01-13.

Återremitterad från kf 2014-06-11.Arbetet med estrategi pågår.

Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att revidera
ksf
resepolicyn med beaktande av de huvudsakliga förslag
till förändringar som föreslås i utvärderingen. En
reviderad resepolicy ska träda i kraft den 1 januari
2016.

Påbörjas under hösten 2015

2014-06-11,
kf § 76

2010/298/028

2015-03-04, § 10

354/2009-007

2010-03-24, § 66

Uppdra åt ksf att utarbeta ett förslag till
strategidokument för kommunens internationella
arbete. Ksf ska även utreda lämpliga metoder för en
förbättrad översyn, uppföljning och utvärdering av
arbetet med EU-finansiering. Dessa metoder ska ingå
och beskrivas i strategidokumentet.

ksf

Förvaltningen arbetar för närvarande inte med
förslag till strategidokument. I
landsbygdsutvecklingsarbetet försöker
förvaltningen fånga upp EU-finansiering av
projekt.

98/2010-004

2011-01-19, § 15

Uppdra åt ksf att ta fram förslag till en långsiktig
hållbar och förvaltningsövergripande strategi för
informationsförvaltning.

ksf/IT-chef

Pågående

2011

2011-02-23,
§ 82

Uppdra att utreda hur rutinerna för arvoden och
förlorad arbetsförtjänst kan förenklas.

pec

Rapportering i Heroma kan tidigast införas våren
2016

Listan senast uppdaterad den 23 september 2015

Sida 1

Aktnr
45/2011-049

Ksau

Ks
2011-05-18,
§ 169

Kf

BALANSLISTA 2015
Uppdrag
Utarbeta riktlinjer för bidrag till samlingslokaler.

Utförare
ksf

STATUS -pågående
En kommunövergripande översyn av
förekommande föreningsbidrag i vilken frågan
om bidrag till samlingslokaler inkluderas har
påbörjats.

172/2011-042

2011-09-29, § 262

Uppdra till msn att återkomma med en redovisning om msn
skötsel av parker- och allmänna ytor.

Skötselplanen beräknas vara klar under 2015

145/2012-291

2012-05-23,
§ 122

Uppdrag om långsiktig plan för kommunens
msf i samråd med buf
skolplanering/skolfastigheter, delraport 1 november
2012, delrapport 2 i februari 2013, slutrapport senast i
juni 2013.

Delrapportering har skett två gånger i KSAU,
december 2014 och september 2015. Fn pågår
arbete med att utveckla informationen om
pedagogik samt viss ombearbetning av förslag
framåt.

38/2013-001

2013-04-24,
§ 98

Uppdra till kommunchefen att tydliggöra roller och
kc
ansvar mellan kommunstyrelsens strategiska ansvar för
besöksnäringen och msn´s ansvar för turistbyrån och
gästhamnsverksamheten.

Arbete pågår

Listan senast uppdaterad den 23 september 2015
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Aktnr
176/2013-007

Ksau

Ks
2013-11-20, § 237

Kf

BALANSLISTA 2015
Uppdrag
Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
-ta fram ett samlat handlingsprogram som tar ett
helhetsgrepp för en säkrare och tryggare kommun och
som fastställs av kommunfullmäktige inför varje
mandatperiod.
-krishanteringsplanen revideras och fastställs av
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod.
-utarbeta ett reglemente för krisledningsnämnden.
-utveckla samverkan inom ramen för frivilliga
resursgruppen.

Utförare
ksf

STATUS -pågående
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
kommun och som fastställs av
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod
beräknas vara klart kvartal 4, 2015.
Krishanteringsplan revideras och beräknas vara
klar kvartal 4, 2015. Utarbeta ett reglemente för
krisledningsnämnd beräknas klart kvartal 4,
2015. Tar fram övergripande risk- och
sårbarhetsanalys, RSA, som kommer ligga till
grund för handlingsplanen. Utveckling av
samverkan med frivilliga resursgrupper pågår.
Beslut i kf första kvartalet 2016.

191/2013-629

2014-02-19, § 28

Kommunens sommarjobbsatsning
kc
-ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett tydligt
uppdrag där ansvar och roller i kommunorganisationen
definieras. Samt riktlinjer hur uppdraget ska
genomföras (beslutspunkt 3).

En projektledare tillsattes under hösten 2014 för
att arbeta fram en sommarjobbsorganisation med
representanter från alla förvaltningar. De flesta
förändringarna genomfördes redan inför
sommaren 2015. En utvärderingsrapport
kommer med förslag till kommunstyrelsen i
november 2015.

2015/0057/149

2015-04-29, § 92

Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun med
utvärdering senast i maj 2016.

Utvärdering lämnas i maj 2016

2015/0143/100

2015-06-17 § 139

1. Teckna avsiktsförklaring om en överenskommelse KC, (SOF, BUF)
om samverkan avseende arbetslösa unga.
2. Teckna avsikstsförklaring med ansökan om
stadsbidrag för utarbetande av överenskommelsen till
delegationen för unga till arbetet före 2015-06-30.
3. Teckna lokal överenskommelse med
arbetsförmedlingen senast 2015-12-31.
4. inkomma med lokal överenskommelse tillsammans
med ansökan om statsbidrag för genomförande av
samverkansinsatser till delegationen för unga till arbete
senast 2015-10-31.

Listan senast uppdaterad den 23 september 2015
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PLC

Punkterna 1-2 beslutade av ks.Arbete pågår med
punkterna 3-4 på socialförvaltningen i samarbete
med barn- och utbildningsförvaltningen.

Aktnr
199/2008-060

Ksau

Ks

Kf
2009-04-15,
§ 63

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Motion om handlingsplan avseende hantering av
kriminella MC-gäng.

Utförare
säkansv

Status pågående
Säkerhetsansvarig har fått i uppdrag av
kommunchef att ta fram ett nytt förslag till
handlingsplan för brottsförebyggande
rådet.Arbete med att ta fram en lokal lägesbild
och skriva samverkansvatal kommun/polis
pågår.Arbetet beräknas vara klart kvartal 4,
2015.

251/2007-009

2012-01-11, § 8

Utvärdering av tjänsten medlare/granneombud.
msn
Kommunfullmäktige beslutar att tjänsten medlare inom
bygg- och miljöområdet löper till år 2015 då ny
utvärdering kommer att göras.

Kommer genomföras under hösten 2015.

171/2010-061

2012-02-08, § 47

Beslutades att flytta runstenen till stationshuset i
Nynäshamns hamn, men att man ska avvakta den
pågående detaljplaneprocessen.

msn

Detaljplanearbetet är vilande.

104/2010-061

2012-03-07,
§ 97

Uppdra till kfn att sätta upp en informationstavla över
Lövhagens rekreationsområde.

msn

Informationstavlan står på plats. Dock saknas
fortfarande den textmässiga information om
Lövhagen med omnejd.Uppdrag att ta fram text
ligger hos msn.

Listan senast uppdaterad den 23 september 2015
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Aktnr
225/2010-060

Ksau

Ks

Kf
2012-05-09,
§ 140

108/2014-312

BALANSLISTA 2015
Uppdrag
Motion om byggande av gång- och cykelväg utmed v ks, Mex
542, uppdrag till msn att kontakta markägare längs den
aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för
att bygga en gc-väg utmed v 542.

Utförare

STATUS -pågående
Pågående

171/2011-061

2012-10-17, § 216

Msn ges i uppdrag att i det pågående detaljplanearbetet msn
för Gästhamnsområdet närmare studera hur Frejas
holme kan bindas samman med Svandammsparken.

Detaljplanearbetet är vilande.

119/2008-060

2013-05-15, § 81

Uppdra till msn att turistbyråns lokalisering planeras i
arbetet med detaljplanen för gästhamnsområdet.

Detaljplanearbetet är vilande

251/2012-206

2013-11-12, § 146
Beslutspunkt 2.

Beslutspunkt 4.

66/2010-061

Listan senast uppdaterad den 23 september 2015

msn

Ge nämnderna i uppdrag att anpassa respektive
delegationsordning till det nya internhyresavtalet.

samtliga nämnder

Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera
internhyresavtalet inom 18 månader.

ks

2013-11-12,
Uppdra till kommunstyrelsen att i samband med
ks
§ 152 Beslutspunkt 1. pågående reglementesöversyn även se över reglerna för
konstnärlig utsmyckning i syfte att kommunens insatser
för att få till stånd att sådan utsmyckning bättre
samordnas och utvecklas.

Sida 5

Klart i msn och bun.
Son: uppdraget är avslutat för socialnämndens
del. Sons delegationsordning har anpassats i
enlighet med det nya internhyresavtalet. Beslut
fattades i Son den 23 september 2014.
Utvärderingen pågår men har tagit längre tid än
beräknat. Beräknas vara klar till årsskiftet
2015/2016.

Kf beslutade om nämndernas reglementen i mars
2015. En översyn av reglementet, i vilken
konstnärlig utsmyckning ingår pågår.

BALANSLISTA 2015
Aktnr
88/2013-041

Ksau

Ks

Kf
Uppdrag
2013-11-13,
Bun får i uppdrag att ta fram en modell för samverkan bun
§ 162 Beslutspunkt 9. mellan skolan och fritidsledarna, Kulturskolan och
föreningslivet för att kunna erbjuda barn och ungdomar
ett rikare fritidsutbud i anslutning till skoldagen,
inklusive ett finansieringsförslag.
Förslaget ska presenteras för Kommunstyrelsen till
första tertialuppföljningen då beslut om finansiering
och igångsättande tas.

Utförare

201/2013-107

2014-01-15, § 5

2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
genomföra avvecklingen av bolagen Alkärrsplan AB,
Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB.

186/2012-059

2014-06-11, § 74
Beslutspunkt 2.

Södertörns upphandlingsnämnd ges i uppdrag att när Södertörns
EU-direktivet har implementerats i svensk lagstiftning upphandlingsgöra en översyn av uppandlingspolicyn.
nämnd

2014/0233/033

2015-03-11, § 17

Nytt reglemente kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ksf
får i uppdrag att se över reglementen för gemensamt
reglemente för, ks, bun, kfn, son och msn i enlighet
med nya Sveriges Kommuner och Landstings direktiv.

Arbetet pågår

2015/0058/041

2015-04-14, § 50

Investering motionsspår. Kf beslutar att utöka Msns
investeringsmedel med 1,6 milj för att genomföra
upprustning av kommunens motionsspår.

På tre av fyra spår har belysningen bytts ut.
Arbetet pågår med byte i det fjärde
motionsspåret och beläggningsarbeten pågår.

2015/0070/060

2015-09-16, § 104

Tak över huvudet-garanti. Uppdra till socialnämnden Son
att redovisa resultatet av den utredning som inletts om
härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till
Kf

2015/0111/060

2015-09-16, § 105

Härbärgeverksamhet. Uppdra till socialnämnden att
redovisa resultatet av den utredning som inletts om
härbärgeverksamhet och tak över huvudet-garanti till
Kf

Listan senast uppdaterad den 23 september 2015
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ksf, ec

STATUS -pågående
Projekt Rik Fritid pågår och just nu tar
projektledaren fram en modell och ett
finansieringsförslag.
Under våren 2015 startas Temafritids upp i
projektform och pågår under hela 2015. Efter
höstterminen utvärderas verksamheten och
utvecklas vidare i dialog med de olika
deltagarna.

Msn

Son

Avvecklingen av Turist Nynäs AB och
Nynäshamns Offshore är klar. Fastigheten
Studiegården 1 är ej ännu förvärvad av
kommunen utifrån att revisorerna har gått
igenom upplägget. Revisorerna är klara och
förvärvet samt avveckling kommer att ske under
hösten 2015
Direktivet är ännu inte implementerat. Ärendet
bevakas.

Aktnr
92/2010-007

Ksau

Ks
2011-12-07, § 330

Kf

BALANSLISTA 2015
Uppdrag
Uppdra till bun och kfn att ta fram dokumenterade
planer/metoder för att nå de mål/direktiv som de
fastställt avseende samverkan med ideell sektor.
Uppföljningen ska göras i samband med
tertialuppföljning 1, 2012.

Utförare
bun, kfn

STATUS- åtgärdat
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har genom uppstarten av
projektet Rik Fritid uppfyllt
kommunfullmäktiges direktiv från Mål- och
budget 2009 om ökad samverkan med ideell
sektor. Förvaltningen har tagit fram en modell,
Rik Fritid, för samverkan mellan skolan,
fritidsledarna, kulturskolan och föreningslivet (se
balanslistan, Kf 2013-11-13, § 162)

182/2009-061

2010-05-05, § 107

Kommunfullmäktige beslutar att den del av
medborgarförslaget som omfattar att installera bänkar
och bord längs Strandvägen bifalles.

msf

Arbetet utfört.

333/2009-061

2011-03-09, § 75

Uppsättning av belysning vid återvinningsplatsen
Vikingavägen-Centralgatan.

msf

Uppsättning av belysning har skett under 2015.

2011-09-28, § 240

Listan senast uppdaterad den 23 september 2015

Uppdra till kommunchefen att se över rutinerna för hur kc
konferensinbjudningar ska distribueras internt.

Sida 7

Inkomna kurser och konferensinbjudningar
inkommer med post eller e-post till
kommunstyrelsen. Om kansliavdelningen
bedömer att inbjudningarna är av intresse sprids
information direkt till berörda
politiker/inbjudningarna listas under punkten
kurser och konferenser på kommunstyrelsens
dagordning. Om ledamot eller ersättare är
intresserad av att delta i någon kurs eller
konferens ska kontakt tas med
kommunstyrelsens ordförande som godkänner
deltagandet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-10-07

§ 123

Dnr KS/2015/0080/060

Svar på motion om parklek

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) föreslås att Nynäshamns
kommun utreder möjligheten att anlägga en stor parklek centralt i Ösmo och verkställer detta om
utredningen visar sig positiv till denna motion.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen som anser att det inte finns
ekonomiska resurser till att anlägga och driva en parklek.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nyligen inlett detaljplanering av centrala och södra
Ösmo och kommer att ta med sig förslaget om parklek i arbetet med detaljplanen. Därmed föreslås
att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som inkom 18 mars 2015,
föreslås att Nynäshamns kommun utreder möjligheten att anlägga en stor parklek centralt i Ösmo
och verkställer detta om utredningen visar sig positiv till denna motion.
Förslagsställarna vill anlägga en parklek, vilken är tänkt att vara en umgängesplats där man kan
leka, kanske grilla, sitta ner under tak och äta medhavd matsäck.
Motionärerna anser att möjligheterna för utelek i kommunen ska utvecklas då utelek är viktigt för
barns utveckling och inlärning. Det anförs vidare att för barn med funktionsnedsättning är lek intimt
kopplat till rörelse.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (3)

Sid
Ärendenummer: 2015/0080/060-1
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen

2015-09-21
Kommunstyrelsen

Svar på motion om parklek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v)
föreslås att Nynäshamns kommun utreder möjligheten att anlägga en stor parklek
centralt i Ösmo och verkställer detta om utredningen visar sig positiv till denna
motion.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen som anser att det
inte finns ekonomiska resurser till att anlägga och driva en parklek.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
nyligen inlett detaljplanering av centrala och södra Ösmo och kommer att ta med
sig förslaget om parklek i arbetet med detaljplanen. Därmed föreslås att motionen
anses besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som
inkom 18 mars 2015, föreslås att Nynäshamns kommun utreder möjligheten att
anlägga en stor parklek centralt i Ösmo och verkställer detta om utredningen visar
sig positiv till denna motion.
Förslagsställarna vill anlägga en parklek, vilken är tänkt att vara en umgängesplats
där man kan leka, kanske grilla, sitta ner under tak och äta medhavd matsäck.
Motionärerna anser att möjligheterna för utelek i kommunen ska utvecklas då
utelek är viktigt för barns utveckling och inlärning. Det anförs vidare att för barn
med funktionsnedsättning är lek intimt kopplat till rörelse.
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Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen som inkom med
yttrande 21 maj 2015.
I yttrandet instämmer barn- och utbildningsförvaltningen i motionärernas
uppfattning om nödvändigheten att utveckla möjligheterna för aktiv utelek i
kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen hänvisar till Centrumlyftet Ösmo
där det i Ösmos centrala delar planeras för en upprustning av miljön i centrum i
syfte att göra det mer tillgängligt för medborgarna. Förslaget för Centrumlyftet
Ösmo bygger på idéer från boende, verksamma och besökare i Ösmo och
innehåller ett större park- och torgområde med aktiviteter och utrymme för alla
åldrar och målgrupper, bland annat lekplatsområde. Dock anser barn- och
utbildningsförvaltningen att de ekonomiska resurserna inte tillåter en investering i
den storleken som etablering av parklek skulle innebära.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
En parklek är en öppen fritidsverksamhet med tonvikten lagd på utomhusaktiviteter, till exempel lekar, spel, odling, natur och miljö, djurhållning, idrott på
lek, skapande verksamhet, grillning, umgänge och fest. Parkleken är bemannad
dagtid. 1
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
skulle en parklek kosta minst 2-3 miljoner kronor i inledande investeringskostnad.
Beroende på omfattning och ambitionsnivå skulle den kostnaden kunna bli högre.
Till investeringskostnaden kommer årliga kostnader för personal och övrig drift.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande som hänvisar till den kommande
upprustningen av Ösmo centrum. Förslagen inom Centrumlyftet Ösmo är av
karaktären enklare åtgärder i utemiljön och ryms inom befintlig detaljplan. Mer
omfattande åtgärder som till exempel nya bostäder kommer att utredas i
detaljplanearbetet för centrala och södra Ösmo. Enligt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har planarbetet för centrala och södra Ösmo
precis inletts. I arbetet med detaljplanen kommer miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta med sig förslaget om parklek.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att det finns behov för att planera för
barns utelek i Ösmos centrala delar, vilket kommer att göras i detaljplanen för
centrala och södra Ösmo. Förvaltningen konstaterar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig förslaget om parklek i detaljplanearbetet och
föreslår att motionen därmed anses besvarad.

1

Stockholms stads webbplats Kultur och fritid-Parklek

3(3)

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag:
Motionen, 2015-03-18
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-21
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Reglemente för ersättning för förtroendevalda i Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. i ”Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun” införa en form av
ersättning till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som tillfälligt ersätter
socialnämndens ordförande vid dennes frånvaro för att fatta brådskande beslut enligt 6 kap.
36 § KL samt utifrån LVU (Lag om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare).
Ersättningen till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som tillfälligt ersätter
ordföranden och har beredskap redovisas i reglementets 2 § punkt l, 9.1 §, 16 § och i
ersättningsbilagan.
2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2015 och ersätter nu gällande bestämmelser
(KF § 6/2015) som vid samma tidpunkt upphör att gälla.
3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 november 2015 tillämpa vid varje tid gällande äldre
bestämmelser.
4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess
internbudget.

Ärendet
Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige till nya och ändrade
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda redovisades i skrivelse till kommunfullmäktiges
arvodesberedning 2015-03-23. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj
2015 att återremittera ärendet för förtydliganden i beslutsunderlaget med tilläggen att redogöra
för detaljer gällande socialjouren och vad det innebär att vara ett kommunalråd och vilka
arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.

Bakgrund
Socialnämndens ordförande har en form av ständig beredskap för att kunna fatta olika former av
brådskande beslut enligt 6 kap. 36 § KL samt utifrån LVU (Lag om vård av unga) och LVM
(Lag om vård av missbrukare)
Det har bedömts rimligt att ordföranden måste kunna avlastas denna ständiga beredskap genom
ersättare. Ersättningen till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som tillfälligt ersätter
ordföranden och har beredskap redovisas i reglementets 2 § punkt l, 9.1 §, 16 § och i
ersättningsbilagan. Ersättaren får då han/hon ersätter ordföranden, enligt ett fastställt schema, ett
dagarvode. Dagarvodet inkluderar aktiv tjänstgöring för ersättarna.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer det som skäligt att införa föreslagen ersättning då den aktiva
tjänstgöringen inträffar relativ sällan och ersättningen över tid därigenom blir rimlig.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Reglemente för ersättning för förtroendevalda i Nynäshamns
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. i ”Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun” införa en form
av ersättning till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som tillfälligt ersätter
socialnämndens ordförande vid dennes frånvaro för att fatta brådskande beslut enligt 6
kap. 36 § KL samt utifrån LVU (Lag om vård av unga) och LVM (Lag om vård av
missbrukare). Ersättningen till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som
tillfälligt ersätter ordföranden och har beredskap redovisas i reglementets 2 § punkt l, 9.1
§, 16 § och i ersättningsbilagan.
2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2015 och ersätter nu gällande
bestämmelser (KF § 6/2015) som vid samma tidpunkt upphör att gälla.
3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 november 2015 tillämpa vid varje tid gällande
äldre bestämmelser.
4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess
internbudget.
Ärendet
Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige till nya och ändrade
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda redovisades i skrivelse till kommunfullmäktiges
arvodesberedning 2015-03-23. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj
2015 att återremittera ärendet för förtydliganden i beslutsunderlaget med tilläggen att redogöra
för detaljer gällande socialjouren och vad det innebär att vara ett kommunalråd och vilka
arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.
I frågan om vad det innebär att vara ett kommunalråd och vilka arbetsuppgifter som ingår i
uppdraget pågår fortfarande beredning.
Bakgrund
Socialnämndens ordförande har en form av ständig beredskap för att kunna fatta olika former av
brådskande beslut enligt 6 kap. 36 § KL samt utifrån LVU (Lag om vård av unga) och LVM
(Lag om vård av missbrukare)
Det har bedömts rimligt att ordföranden måste kunna avlastas denna ständiga beredskap genom
ersättare. Ersättningen till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som tillfälligt ersätter
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ordföranden och har beredskap redovisas i reglementets 2 § punkt l, 9.1 §, 16 § och i
ersättningsbilagan. Ersättaren får då han/hon ersätter ordföranden, enligt ett fastställt schema, ett
dagarvode. Dagarvodet inkluderar aktiv tjänstgöring för ersättarna.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer det som skäligt att införa föreslagen ersättning då den aktiva
tjänstgöringen inträffar relativ sällan och ersättningen över tid därigenom blir rimlig.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Anette Måhlstedt
personalchef

Beslutsunderlag
Ändringar i reglemente för ersättning till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 20 maj 2015
Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige, 23 mars 2015
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Avtal för bostadsutveckling i kv Telegrafen
Handlingar till ärendet översänds separat.
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