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§ 1/17

2017/0035/008

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om pågående undersökningar av näringslivsklimatet.
Den 14 februari genomförs en konferens om byggandet av Norviks hamn och möjligheterna som
skapas för det lokala näringslivet.
Vid kommunstyrelsens temadag den 22 februari planeras ett besök på Nynas AB för
kommunstyrelsen.
Den 17 mars genomförs Nynäshamns företagardag.
Den 13 mars genomförs Södertörns rådslag som är årligt återkommande.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 2/17

2017/0034/008

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnades.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 3/17

2017/0033/008

Rapport om Södertörnssamarbetet
Ordförande Patrik Isestad (S) rapporterar om Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse
till regeringen om ny motorvägspassage – Södertälje kanal.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 6

Sammanträdesdatum
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§ 4/17

2017/0017/020

Rapport om handlingsplan extern utredning
Ordförande Patrik Isestad (S) rapporterar att han lämnat sina synpunkter på handlingsplanen till
kommunledningsgruppen som ska diskutera frågeställningarna och återkomma med synpunkter.
Samverkansavtalet cirkulerar för närvarande för godkännande hos de fackliga organisationerna.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5/17

2017/0032/008

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Westin rapporterar om följande:
Mål och budget 2017 – 2020 bygger på skatteprognosen från oktober i 2016. SKL har genomfört
en ny skatteprognos per den 21 december 2016. I den nya skatteprognosen finns fastställda
siffror utifrån slutlig taxering (2015), befolkning per 1/11 och utfallet för kostnadsutjämningen.

År
Remissversion
Budget per juni
Prognos per 5 okt*
Prognos per 21 dec*
Mål och budget 20162019
* inkl välfärdstjänster
______

2016
1 367
1 363
1 358
1 359

2017
1 427
1 420
1 425
1 414

2018
1 481
1 469
1 471
1 458

2019
1 523
1 518
1 521
1 506

1 355

1 406

1 462

1 515

2020
1 562
1 570
1 572
1 557

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6/17

2017/0032/008

Redovisning av kommunens eventuella fodringar på Migrationsverket
Ekonomichef Johan Westin informerar om kommunens fodringar på Migrationsverket och
rutiner för ansökningar om utbetalning.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 7/17

KS/2017/0021/042

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till verksamhetsplan och internbudget 2017
för förtydliganden av dokumentet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget för
kommunstyrelsens verksamheter 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter utvecklingen av sin och kommun-ledningens roll, samt
verksamheternas utveckling. Kommunorganisationen ska fortsätta utvecklingen att leverera en
än bättre service och en rättssäker myndighetsutövning till kommunens invånare och näringsliv.
Internt i kommunorganisationen ska arbetet fortsätta att utveckla tydliga strukturer och rutiner
för styrning, stöd och uppföljning av resultat.
Utgångspunkten är kommunstyrelsen kommunbidragsram på 156,1 mnkr i kommunfullmäktiges
beslutade Mål och budget 2017-2020. I kommunbidragsramen ingår uppräkning av
arbetskraftskostnaderna med 2,0 % och övriga kostnader med 2,0 %, vilket innebär en ökning
med 2,7 mnkr.
En budgetöverföring mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är genomförd
gällande resurserna för sommarjobbssatsning för ungdomar. Ansvaret för
sommarjobbssatsningen flyttades under 2016.
Kommunbidraget har ökats med 7,3 miljoner kronor för speciella satsningar och
verksamhetsförändringar under 2017, enligt följande:
Verksamhetsförändringar i budget
jmf 2016
Kommunstyrelseförvaltningen KS
Kontaktcenter
KS
KF/KS
KS
Kommunförbund
KS

2,90
1,60
0,75
2,00

I kommunstyrelseförvaltningens förslag till Verksamhetsplan och internbudget för 2017 har
besparingar genomförts för att komma ner till budgetram. Dessutom har specifika besparingar
genomförts på samtliga avdelningar. De specifika besparingarna består bland annat av minskat
anslag för konsultkostnader, samt vakanser i samband med rekrytering och föräldraledigheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och
internbudget 2017.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 7/17
Yrkanden

Ordförande Patrik Isestad och Harry Bouveng (M) yrkar att verksamhetsplanen och
internbudgeten återremitteras för förtydliganden av dokumentet.
Proposition

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandena om återremiss och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla återremissyrkandena.
_____
Exp: Ec, Kc
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8/17

Dnr KS/2013/0099/106-18

Upphörande av avsiktsförklaring och samarbetsavtal
avseende Agenda Landsort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avsluta samarbetsprojektet ”Agenda Landsort”
2. Ge kommunchefen och mark- och exploateringschefen i uppdrag att teckna en
överenskommelse om upphörande av avsiktsförklaring, tecknat 2012-05-30, och
samarbetsavtal, tecknat 2012-10-26, avseende utveckling av Öja/Landsort.
Sammanfattning
Statens fastighetsverk och Nynäshamns kommun har tecknat en avsiktsförklaring och ett
samarbetsavtal avseende utvecklingen på Öja/Landsort. Samarbetsprojektet heter ”Agenda
Landsort”. Förutsättningarna för och behovet av samarbetsprojektet har förändrats och
samarbetsavtalet har därför blivit inaktuellt. ”Agenda Landsort” behöver därmed avslutas.

Statens Fastighetsverk äger fastigheten Landsort 1:1 på ön Öja i Nynäshamns kommun.
År 2001 vann detaljplanen för byn Storhamn på Landsort/Öja, Landsort 1:1, laga kraft. År 2000
beslutade Kommunstyrelsen att ge Miljö- och samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att utforma
ett planprogram även för de södra delarna av ön. 2003 godkändes detta planprogram, som bland
annat utredde möjligheter för nya byggrätter i fastigheterna som militären hade lämnat inklusive
eventuella förtätningar där emellan. Planeringsprojektet Landsort utvecklades till
samarbetsprojektet ”Agenda Landsort”.
Syftet med ”Agenda Landsort” var att parterna skulle nå en samsyn kring och en gemensam
målbild för utvecklingen av Öja/Landsort. Tillsammans skulle kommunen och Statens
Fastighetsverk utveckla ön och finna finansieringslösningar.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att sammarbetsprojektet Agenda Landsort ska avslutas. Det har inte
funnits rätt förutsättningar för parterna att upprätta ett gemensamt föravtal som lägger fast
ramarna för parternas ekonomiska samverkan och fortsatta åtagande. Flera möten har skett med
representanter från kommunen och Statens fastighetsverk efter 2012, men själva
planeringsarbetet har haft svårt att hitta en bra form. Samarbetsavtalets vision och målsättning att
skapa en långsiktigt hållbar utveckling på Landsort bedöms kunna uppfyllas på andra sätt än
genom Agenda Landsort.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8/17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avsluta samarbetsprojektet ”Agenda Landsort”
2. Ge kommunchefen och mark- och exploateringschefen i uppdrag att teckna en
överenskommelse om upphörande av avsiktsförklaring, tecknat 2012-05-30, och
samarbetsavtal, tecknat 2012-10-26, avseende utveckling av Öja/Landsort.

_______
Exp: Kc, Mex
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9/17

Dnr KS/2015/0116/210-15

Projektdirektiv Landsbygdsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektiv landsbygdsutveckling.
Beslutet upphäver det av landsbygdsutskottet tidigare fattade beslutet om projektdirektiv för
landsbygdsprogram, 2015-04-27, § 12.
Ärendebeskrivning

Landsbygdsutskottet fattade beslut om att anta ett projektdirektiv för landsbygdsprogram
2015-04-27, § 12. Utskottet fick i uppdrag att arbeta fram ett Landsbygdsprogram för
Nynäshamns kommun. Programmet skulle belysa landsbygdens villkor och beskriva hur
kommunen strategiskt skulle utveckla landsbygden i kommunen. Programmet skulle behandla
infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsservice och förutsättningarna för att driva företag på
landsbygden. Programmet skulle tas fram i nära dialog med boende, näringsidkare och
föreningslivet på landsbygden.
Under 2015 genomfördes en kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun och under
våren 2016 genomfördes workshops med boende och verksamma på landsbygden. Resultatet
från dessa möten visar att det finns många pågående initiativ och förslag till projekt på
landsbygden. Det framkom även på dessa möten att det finns en önskan från flera på
landsbygden om ett tätare samarbete mellan kommunen och deras förening eller företag.
Dessutom finns det många statliga, regionala och EU-fonder varifrån det är möjligt att söka
finansiering för att driva lokala utvecklingsprojekt på landsbygden.

Mot bakgrund av att det redan idag pågår en mängd projekt på landsbygden, samt att det är
många som poängterat att de önskar ett stöd i detta projektarbete, har landsbygdsutskottet arbetat
fram ett nytt projektdirektiv för sitt arbete. Fokus har nu tagits från att jobba enbart med ett
landsbygdsprogram till att istället dela tiden mellan att jobba med ett strategiskt dokument samt
att stötta lokala projektinitiativ på landsbygden bland annat med att söka finansiering för
projekten.
Genom denna föreslagna förändring i arbetet finns en ambition från landsbygdsutskottets sida att
resultatet från arbetet ska bli såväl ett strategiskt dokument för den framtida
landsbygdsutvecklingen i Nynäshamns kommun, som en mängd lokalt ledda utvecklingsprojekt
på landsbygden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9/17
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektiv landsbygdsutveckling.
Beslutet upphäver det av landsbygdsutskottet tidigare fattade beslutet om projektdirektiv för
landsbygdsprogram, 2015-04-27, § 12.
______
Exp: Plc, Projektledaren, Lu
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 10/17

Dnr KS/2016/0273/107-5

Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till kommunstyrelseförvaltningen för
revidering av förslaget beträffande publicering av kallelser på bolagets webbplats och att
formuleringen i bolagsordningen om antal styrelseledamöter och suppleanter ska vara
likalydande i bolagsordning för Nynäshamns Exploatering och Tegeltraven Holding AB.

Ärendebeskrivning
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och
dotterbolagen Nynäshamns Exploatering AB samt Tegeltraven Holding AB har
uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya
bestämmelserna i kommunallagen.
I samband med att förslaget till bolagsordning behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 14
december 2016, § 186, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen
till bolagets bolagsstämma ska tillkännages allmänheten.
Förslagets innehåll
Verksamhetsföremålet och ändamålet i Nynäshamns Exploatering AB har delvis formulerats om.
Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf som innebär att
bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Till skrivningen
har exempel på sådana frågor lagts till från lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i
dokumentet.
En ny paragraf angående bolagets firmateckning har förts till dokumentet.
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget har
tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen, tillförts en
paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som lämnas till privata utförare.
Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen har också synliggjorts.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts
i anslutning till § 12 av vilket framgår att bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och
andra som har rätt att närvara vid stämman genomkallelsen till bolagsstämman får relevant,
tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan
information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på
bolagets webbplats.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 10/17
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Nynäshamns Exploatering AB:s
bolagsordning behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till
bolagsordning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för
Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.
Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet återremitteras för revidering av förslaget beträffande
publicering av kallelser på bolagets webbplats och att formuleringen i bolagsordningen om antal
styrelseledamöter och suppleanter ska vara likalydande i bolagsordning för Nynäshamns
Exploatering och Tegeltraven Holding AB.
Proposition

Ordförande Patrik Isestad (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om återremiss
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla återremissyrkandet.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 11/17

Dnr KS/2016/0274/107-5

Bolagsordning Tegeltraven Holding AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till kommunstyrelseförvaltningen för
revidering av förslaget beträffande publicering av kallelser på bolagets webbplats och att
formuleringen i bolagsordningen om antal styrelseledamöter och suppleanter ska vara
likalydande i bolagsordning för Nynäshamns Exploatering och Tegeltraven Holding AB.
Ärendebeskrivning
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och
dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt Nynäshamns Exploatering AB har
uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya
bestämmelserna i kommunallagen.
I samband med att förslaget till bolagsordning behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 14
december 2016, § 186, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen
till bolagets bolagsstämma ska tillkännages allmänheten.
Förslagets innehåll
Verksamhetsföremålet och ändamålet i Tegeltraven Holding AB har delvis formulerats om.
Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf som innebär att
bolaget ska bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Till skrivningen har exempel 11/17
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget har
tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen, tillförts en
paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som lämnas till privata utförare.
Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen har också synliggjorts.

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts
i anslutning till § 12 av vilket framgår att bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och
andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant,
tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan
information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på
bolagets webbplats.
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§ 11/17

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Tegeltraven Holding AB:s bolagsordning
behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till
bolagsordning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för
Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.
Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet återremitteras för revidering av förslaget beträffande
publicering av kallelser på bolagets webbplats och att formuleringen i bolagsordningen om antal
styrelseledamöter och suppleanter ska vara likalydande i bolagsordning för Nynäshamns
Exploatering och Tegeltraven Holding AB.
Proposition

Ordförande Patrik Isestad (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om återremiss
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla återremissyrkandet.
_______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 12/17

Dnr KS/2017/0003/002-1

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendet
Planeringschefens beslut om slutbesked för fastigheten Spjutet 4, Nynäshamn, tillbyggnad av
skola. KS 2015/0285/230-6.
Mark- och exploateringschefen har beslutat att stycka av del av Sunnerby 1:3 och avyttra som
industrimark. KS 2016/0214/260-3
Kommunchefens beslut om tillförordnad chef för ekonomiavdelningen 2-8 januari 2017, KS
2016/0012/022-12.
Kanslichefens beslut om revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, KS
2016/0003/0002-23.
Kanslichefens beslut om utlämnande av handling, KS 2016/0009/0004-124.
Kanslichefens beslut om anställning av sekreterare till fullmäktige/utredare från 170101.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 20

Sammanträdesdatum
2017-01-18

§ 13/17

Dnr KS/2017/0030/069-1

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
Ärendet

KS/2016/0121/260-4
Länsstyrelsens beslut om återkallelse av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till inert deponi
på fastigheten Torp 14:1, Grödby, Nynäshamns kommun.
KS/2016/0143/449-5
Socialnämnden, § 113 2016-12-13 – Utvecklade öppenvårdsinsatser för personer med
beroendeproblematik och dess anhöriga.
KS/2016/0001/009-377
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, § 265 2016-12-15 - Ny förskola på fastigheten Humlan
10 samt avslut av tidigare investeringar.
KS/2016/0268/287-2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, § 268 2016-12-15 – Investering, projektering av
ombyggnad av plan 6 i kommunhus A.
Kommunfullmäktiges beslut § 198 2016-12-14 – Val av ersättare i kommunstyrelsen, Eleonore
Österberg (V).
Kommunfullmäktiges beslut § 202 2016-12-14 – Val till ersättare i kommunstyrelsen, Johan
Wolf (SD).
KS/2015/0038/422-9
Beslut om Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021.
KS/2016/0026/042-29
Socialnämndens § 112 2016-12-13 – Socialnämndens verksamhetsplan 2017.
KS/2016/0027/042-12
Protokoll från Södertörns miljö- och hälsoskydds sammanträde 2016-12-07.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 21

Sammanträdesdatum
2017-01-18

§ 14/17

Dnr KS/2017/0036/008-1

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendet

Cirkulär 2016:64 Redovisningsfrågor 2016 och 2017
Cirkulär 2016:65 Budgetförutsättningar för åren 2016–2020
Cirkulär 2016:72 Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift
samt prognos för åren 2016 och 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

