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Sammanträdesdatum

2012-11-07

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2012-11-07
178. Personalfrågor
179. Svar på remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av
bostäder
180. Medgivande till NCC att till kommunen ansöka om marklov utifrån
bestämmelser i Mark- och exploateringsavtalet för hamnen i Norvik
181. Nynäshamn 2:1 och Nynäshamn 2:42, Nynäsgård, nybyggnad av
cykelparkering
182. Sittersta 1:6, Nibble 1:1, Ösmo, nybyggnad av cykelparkering
183. Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala
VA-anläggningen 2013
184. Uttag av borgensavgift och avkastning år 2012 av AB Nynäshamnsbostäder
185. Ansökan om kommunal borgensförbindelse, Sunnerbygården ekonomisk
förening
186. Ansökan om kommunal borgensförbindelse i anslutning till
renoveringsprojekt Östra Styran
187. Upphandlingspolicy för kommunerna Haninge och Nynäshamn
188. Svar på motion om upphandling och inköp till bäst förvaltade skattekronor
189. Yttrande över revisionsrapport – översyn av IT-verksamheten i Nynäshamns
kommun
190. Revisionsrapport – Granskning av anläggningsredovisningen
191. Yttrande över remiss på åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna
för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län
192. Kommunala begravningsofficianter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11-07

193. Svar på motion angående en kommunal pensionärs- och handikappombudsman
194. Svar på motion om byggande av gång- och cykelväg utmed väg 225 från
Spångbro till Frölunda
195. Svar på motion om installation av alkobom vid hamnområdet
196. Svar på motion om inrättande av alkobom vid Nicksta camping
197. Svar på medborgarförslag om viltvård av fåglar vintertid
198. Svar på medborgarförslag - Bygg en trottoar utmed Frejgatan
199. Trehörningen 25, Nynäshamn, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
från vård till förskola

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2012-11-07
Akten

Au § 178

35/2012-020

Personalfrågor
Personalchef Annette Måhlstedt informerar om resultatet av medarbetarenkäten på
totalnivå. Personalchefen kommer att återkomma med ytterligare redovisning av
resultatet av enkäten.
Arbetsutskottet tackar för redovisningen.
_____
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Sammanträdesdatum

2012-11-07
Stockholms läns
landsting
Akten

Au § 179

256/2012-211

Svar på remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av
bostäder
Ärendebeskrivning
Regeringen gav i juni 2012 Stockholms läns landsting i uppdrag att göra en
regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Uppdraget
ska utföras i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, kommunerna i
Stockholms län och Kommunförbundet i Stockholms län.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet i Stockholms läns landsting har beslutat att
skicka förslaget till regional bedömning av behovet av nya bostäder på remiss
under perioden 3 oktober till 13 november 2012.
På grund av den korta remisstiden har kommunstyrelsen den 24 oktober 2012,
§ 247, beslutat att delegera till arbetsutskottet att avge yttrandet över remissen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge yttrande över förslaget till
regional bedömning av behovet av nya bostäder i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge yttrande över förslaget till
regional bedömning av behovet av nya bostäder i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
______
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Sammanträdesdatum

2012-11-07

Au § 180

279/2012-238

Akten

Medgivande till NCC att till kommunen ansöka om marklov utifrån
bestämmelser i Mark- och exploateringsavtalet för hamnen i Norvik
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsavtalet för Norvik gäller mellan parterna Nynäshamns
kommun, Stockholms Hamn AB och NCC AB. Enligt §1 rörande avtalets
giltighet står under punkt 3 att parterna förutsätter att ”Hamnen erhåller
erforderliga tillstånd för vattenverksamhet, drift, av hamn samt byggande och drift
inom de i planförslaget avsatta områdena för hamnverksamhet respektive
järnvägsområde”. Vidare säger avtalet att innan punkten 3 är uppfylld, förbinder
sig parterna att inte med stöd av detaljplanen ansöka om bygglov, marklov eller
lantmäteriförrättning samt att inte överlåta mark inom planområdet utan skriftligt
med givande av övriga parter.
NCC har nu till Nynäshamns kommun och Stockholms Hamn AB inkommit med
en ansökan om medgivande att söka marklov. NCC ansöker om marklov för det
första området vid infarten till Norviksområdet för att utföra förberedelsearbeten
för kommande byggnation enligt plan och ber därför om ert medgivande att
ansöka enligt bifogade handlingar.
Ansökan om marklov kommer sedan att beredas av bygglovsavdelningen på
Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen medger att NCC ansöker om marklov på fastigheten Kalvö
1:25, 1:11 m.fl.
Föredragning
Planeringschef Bertil Lindberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen medger att NCC ansöker om marklov på fastigheten Kalvö
1:25, 1:11 m.fl.
______
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Sammanträdesdatum

2012-11-07
Msf
Akten

Au § 181

176/2012-239

Nynäshamn 2:1 och Nynäshamn 2:42, Nynäsgård, nybyggnad av
cykelparkering
Ansökan kom in 4 juni 2012.
Komplettering inkom den 24 augusti 2012.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan S 197, Laga kraft 1979-12-04.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av 5 st cykelställ/tak med en byggnadsarea om ca 18
kvm/st. Cykelställ/tak kan förvara ca 20 st cyklar och utförs av grön
aluminiumstomme med rökfärgad polykarbonattak. De placeras ut i enheter inom
stationsområdet Nynäsgård.
Bedömning
Ansökan bedöms vara planenligt då marken enligt gällande detaljplan får användas
för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål. Vilket en cykelparkering för
resenärer med pendeltåget bedöms vara.
Vidare bedöms ärendet vara av sådan karaktär att kontrollansvarig samt tekniskt
samråd inte krävs.
Avgift enligt taxa

2 850: - Faktura bifogas

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Beviljas bygglov samt startbesked enligt ansökan.
2. Byggherren eller av byggherren utsedd kontrollansvarig ska se till att arbetena
utförs enligt gällande bygglagstiftning och föreskrifter.
3. Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år räknat från den dag beslutet vann laga kraft.
4. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän slutbesked har utfärdats. Begäran om slutbesked göras av byggherren till
förvaltningen. Slutbesked utfärdas efter att ett slutsamråd med ett platsbesök
hållits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11-07

Au § 181
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. Beviljas bygglov samt startbesked enligt ansökan.
2. Byggherren eller av byggherren utsedd kontrollansvarig ska se till att arbetena
utförs enligt gällande bygglagstiftning och föreskrifter.
3. Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år räknat från den dag beslutet vann laga kraft.
4. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän slutbesked har utfärdats. Begäran om slutbesked göras av byggherren till
förvaltningen. Slutbesked utfärdas efter att ett slutsamråd med ett platsbesök
hållits.
________
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Sammanträdesdatum

2012-11-07
Fastighetsägare
Nibble 1:6 och
Sittesta 1:6
Msf
Akten

Au § 182

177/2012-239

Sittersta 1:6, Nibble 1:1, Ösmo, nybyggnad av cykelparkering
Ansökan kom in 8 juni 2012.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av 5 st cykelställ/tak med en byggnadsarea om ca 18
kvm/st. Cykelställ/tak kan förvara ca 20 st cyklar och utförs av grön
aluminiumstomme med rökfärgad polykarbonattak. De placeras ut i enheter
längs med väg 225/73, enligt bifogande ritnig.
Bedömning
Förslaget överensstämmer med kommunens målsättning för området.
Vidare bedöms ärendet vara av sådan karaktär att kontrollansvarig samt tekniskt
samråd inte krävs.
Avgift enligt taxa

2 850: - Faktura bifogas
Delges: Fastighetsägarna till Nibble 1:1 och Sittersta 1:6
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Beviljas bygglov samt startbesked enligt ansökan.
2. Byggherren eller av byggherren utsedd kontrollansvarig ska se till att arbetena
utförs enligt gällande bygglagstiftning och föreskrifter.
3. Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år räknat från den dag beslutet vann laga kraft.
4. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän slutbesked har utfärdats. Begäran om slutbesked göras av byggherren till
förvaltningen. Slutbesked utfärdas efter att ett slutsamråd med ett platsbesök
hållits
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Sammanträdesdatum

2012-11-07

Au § 182

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. Beviljas bygglov samt startbesked enligt ansökan.
2. Byggherren eller av byggherren utsedd kontrollansvarig ska se till att arbetena
utförs enligt gällande bygglagstiftning och föreskrifter.
3. Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år räknat från den dag beslutet vann laga kraft.
4. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän slutbesked har utfärdats. Begäran om slutbesked göras av byggherren till
förvaltningen. Slutbesked utfärdas efter att ett slutsamråd med ett platsbesök
hållits
________
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Au § 183

290/2010-346

Akten

Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala
VA-anläggningen 2013
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 18 oktober 2012, § 216, beslutat
att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxans samtliga ingående delar
för bruknings- och anläggningsavgifter med 10 % samt att anta de föreslagna
ändringarna för ersättning av onyttigförklarade anläggningar. Beslutet ska börja
gälla från 2013-01-01 och tills vidare.
I miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-09
redogörs för bakgrunden till förslaget till taxehöjning och för förslaget till ändring
av ersättning för onyttigförklarad anläggning.
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning av förslaget från
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxans
samtliga ingående delar för bruknings- och anläggningsavgifter med 10 %, samt
att anta de föreslagna ändringarna för ersättning av onyttigförklarade
anläggningar. Beslutet ska börja gälla från 2013-01-01 och tills vidare.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxans
samtliga ingående delar för bruknings- och anläggningsavgifter med 10 %, samt
att anta de föreslagna ändringarna för ersättning av onyttigförklarade
anläggningar. Beslutet ska börja gälla från 2013-01-01 och tills vidare.
______
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Au § 184

272/2012-045

Akten

Uttag av borgensavgift och avkastning år 2012 av AB Nynäshamnsbostäder
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2011 infördes en ny lag som innebär nya villkor för
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet med den nya lagen är att
skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata
hyresvärdar och därigenom ge förutsättningar för en bättre fungerande
hyresmarknad, ett större intresse för att investera i och förvalta hyresrätter och på
sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Syftet är även att bringa den svenska
lagstiftningen på området i överensstämmelse med EU-rättens konkurrensregler
och då inte minst statsstödsreglerna.
Kommunfullmäktige har, den 14 september 2011 Kf § 149, tagit beslut om nya
ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder. I ägardirektivet, avsnitt 3.2 bolagets
resultat och soliditet, framgår att resultatet ska ge utrymme för en
marknadsmässig avkastning på det kapital som kommunen har satt in i bolaget.
Avkastningskravet ska årligen fastställas av kommunfullmäktige och bör ligga ca
1 procent över den femåriga statslåneräntan mätt i genomsnitt för närmast
föregående år.
Den genomsnittliga femåriga statslåneräntan 2011 var 2,57 % enligt Skatteverket.
Det av Nynäshamns kommun insatta kapitalet i AB Nynäsbostäder uppgår till
52 990 000 kronor, enligt Nynäshamns kommuns årsredovisning 2011.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att borgensavgift ska utgå med 0,25 % per år från och med 2012-01-01 för lån till
AB Nynäshamnsbostäder samt för Nynäshamns exploatering AB som
Nynäshamns kommun gått i borgen för, motsvarar ca 2,1 mnkr.
att, för år 2012, ta ut avkastning med 3,57 % av det kapital som Nynäshamns
kommun har satt in i Nynäshamnsbostäder AB, motsvararca 1,9 mnkr.
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Sammanträdesdatum

2012-11-07

Au § 184
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att borgensavgift ska utgå med 0,25 % per år från och med 2012-01-01 för lån till
AB Nynäshamnsbostäder samt för Nynäshamns exploatering AB som
Nynäshamns kommun gått i borgen för, motsvarar ca 2,1 mnkr.
att, för år 2012, ta ut avkastning med 3,57 % av det kapital som Nynäshamns
kommun har satt in i Nynäshamnsbostäder AB, motsvarar ca 1,9 mnkr.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14(33)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

Au § 185

175/2011-805

Akten

Ansökan om kommunal borgensförbindelse, Sunnerbygården ekonomisk
förening
Ärendebeskrivning
Sunnerbygården ekonomisk föreningen har under några år ansökt om ekonomiskt
bidrag från kommunen för yttre renoveringar.
Föreningen står nu inför en renovering som beräknas kosta 800 000 kronor, och
har i sitt svar från banken, på ansökt kredit, fått till svar att ”det behövs en stark
borgenär” om krediten ska beviljas. Föreningen har därför ansökt att Nynäshamns
kommun ska bevilja föreningen borgensförbindelse för 800 000 kronor.
I sin skrivelse redogör föreningen för sin ekonomi, där de bl a redovisar att de har
en renoveringsfond på 120 000 kronor i sin balansräkning, att de har ca 200 000
kronor i likvida medel och inga bankskulder.
Kommunens finanspolicy föreskriver att borgen får ges till, av kommunen,
helägda och delägda bolag. Kommunen har också möjlighet att ingå borgen för
andra bolag och organisationer, dock under förutsättning att det avser ändamål
som ligger inom ramen för kommunens kompetensområde.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till Nynäshamns kommuns
finanspolicy, att avslå ansökan om kommunal borgen för Sunnerbygården
ekonomisk förening.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till Nynäshamns kommuns
finanspolicy, att avslå ansökan om kommunal borgen för Sunnerbygården
ekonomisk förening.
_______
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Au § 186

254/2012-045

Akten

Ansökan om kommunal borgensförbindelse i anslutning till
renoveringsprojekt Östra Styran
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Östra Styrans våtmarker kommer under perioden
september 2012-januari 2015 genomföra ett restaureringsprojekt inom
sjön/våtmarken. Projektet genomförs med ett stöd av Europeiska Unionen på 4,8
mnkr. Nynäshamns kommun har bidragit med 0,3 mnkr i detta projekt.
Merparten av projektkostnaderna utgörs av entreprenadkostnader varvid
upphandlad entreprenör ersätts månadsvis i efterhand. Merparten av
projektfinansieringen utgörs av EU-bidrag, vilket utbetalas i efterskott av
Jordbruksverket, efter attestering av Länsstyrelsen i Stockholms län. Detta
förutsätter att föreningen har tillgång till kapital för löpande fakturabetalning. För
detta ändamål har föreningen öppnat ett transaktionskonto med löpande kredit,
hos Nordea, på 900 000 kronor. Krediten är inledningsvis lämnad in blanco.
En blancokredit medför en relativ hög räntebelastning, vilket onödigt belastar
medel från projektet. Denna räntebelastning kan reduceras vid tecknandet av
borgen för angiven kreditram.
Föreningen har därför ansökt att Nynäshamns kommun ska bevilja föreningen
borgensförbindelse för 900 000 kronor.
Kommunens finanspolicy föreskriver att borgen får ges till, av kommunen, helägda
och delägda bolag. Kommunen har också möjlighet att ingå borgen för andra bolag
och organisationer, dock under förutsättning att det avser ändamål som ligger inom
ramen för kommunens kompetensområde.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till Nynäshamns kommuns
finanspolicy, att avslå ansökan om kommunal borgen för renoveringsprojekt Östra
Styran.
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Sammanträdesdatum
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Au § 186
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
______
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Akten

Au § 187

186/2012-059

Upphandlingspolicy för kommunerna Haninge och Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 oktober 2012 samverkar Haninge och Nynäshamns
kommuner i upphandlingsverksamhet i en gemensam nämnd, Södertörns
upphandlingsnämnd. I underlaget för beslutet att bilda en gemensam nämnd fanns
det skrivningar om att ett förslag till en gemensam upphandlingspolicy bör
utarbetas för de bägge kommunerna för att underlätta framtagningen av
gemensamma kravspecifikationer och förfrågningsunderlag. I beslutet om att
bilda Södertörns upphandlingsnämnd beslutade kommunstyrelsen i Haninge
2012-02-20 § 44 och i Nynäshamn 2012-02-22 § 38 att:
”kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att snarast utarbeta ett förslag till
upphandlingspolicy som ska vara gemensam för kommunerna Haninge och
Nynäshamn”.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta,
att anta ny upphandlingspolicy som ska gälla fr o m 2013-01-01.
Upphandlingspolicyn ersätter tidigare antagen upphandlingspolicy i
Nynäshamns kommun antagen 13 maj 2009, § 87 som därmed upphör att
gälla.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta,
att anta ny upphandlingspolicy som ska gälla fr o m 2013-01-01.
Upphandlingspolicyn ersätter tidigare antagen upphandlingspolicy i
Nynäshamns kommun antagen 13 maj 2009, § 87 som därmed upphör att
gälla.
______
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125/2010-060

Akten

Svar på motion om upphandling och inköp till bäst förvaltade skattekronor
Ärendebeskrivning
Matti Söderlund och Roland Dehlin (M) har den 20 april 2010 kommit in med en
motion om upphandling och inköp till bäst förvaltade skattekronor. Syftet med
motionen är att centralisera inköpen i Nynäshamns kommun för att få ett
produktivare och mer kostnadseffektivt inköp, och även att för att samordna
leveranser för att minska miljöpåverkan.
Från och med den 1 oktober 2012 samverkar Haninge och Nynäshamns
kommuner i upphandlingsverksamhet i en gemensam nämnd, Södertörns
upphandlingsnämnd. Syftet med inrättandet av den nya
upphandlingsorganisationen är bl a att ytterligare höja kvalitén och effektiviteten i
kommunernas upphandlingar, genom att samordna inköpen, koncentrera resurser
och kompetens, effektivare följa upp avtalstroheten, kvalitén i leveranser mm.
Ansvarsfördelningen mellan Kommunstyrelseförvaltningen och övriga
förvaltningar är reglerad i Kommunens upphandlingspolicy. Det är
kommunstyrelsens ansvar att följa upp att upphandlingspolicyn följs.
Med hänvisning till ovanstående förslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen anses besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag eller bifall till motionen och finner att arbetsutskottet har beslutat att
bifalla kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
____
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252/2012-007

Svar på översyn av IT-verksamheten
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun har PwC
genomfört en översyn av IT-verksamheten.
Efter genomförd granskning rekommenderar de förtroendevalda revisorerna att
kommunstyrelsen:
•
•

•
•
•

ser över och upprättar tydliga samverkansformer mellan IT-avdelningen
och verksamheterna. Värt att poängtera är att det behöver fastställas
tydliga krav från verksamheten på vad IT-leveransen ska innehålla.
prioritera arbetet med att ta fram en dokumenterad IT-strategi samt
styrmodell för IT och skyndsamt ta fram en handlingsplan där samtliga
förbättringsaktiviteter inom IT sammanställs och prioriteras. Detta för att
kunna bedriva en god IT-verksamhet där IT-stöd och kostnad är i linje
med uppsatta förväntningar. Vidare bör kommunen utvärdera och löpande
analysera den kundnytta som IT-avdelningen ska leverera för att
säkerställa att den motsvarar det värde och den nytta verksamheten
efterfrågar.
införa eller uppdatera ett antal viktiga komponenter för kommunen,
exempelvis en IT-kontinuitetsplan samt ett flertal säkerhetsdokument.
ta fram och fastställa en e-vision och e-strategi för kommunen.
se över hur IT-kostnaderna sammanställs för att säkerställa att samtliga
relevanta IT-kostnader inkluderas och jämförs regelbundet samt undersöka
möjligheten att jämföra kommunens IT-kostnader med jämförbara
kommuner.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i de förtroendevalda revisorernas förslag till åtgärder.
När frågan om en kontinuitetsplan hanteras är det viktigt att en sådan även
behandlar extraordinära händelser eller allvarligt avbrott som inte hör samman
med IT-verksamheten. Det innebär att ansvaret för att det finns en
kontinuitetshantering vilar på respektive verksamhet men i samarbete med
kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning, säkerhetssamordnare och ITavdelningen.
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En sammanställning av kommunens samlade IT-kostnader kräver en likartad
kontering av samtliga verksamheter. Det innebär att såväl IT-verksamheten som
kommunens övriga verksamheter behöver enas om gemensamma principer för
kontering av IT-kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge IT avdelningen i
uppdrag att vidta de av revisionen föreslagna åtgärderna tillsammans med
förvaltningens synpunkter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge IT avdelningen i uppdrag att vidta de av
revisionen föreslagna åtgärderna tillsammans med förvaltningens synpunkter.
_____
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253/2012-007

Revisionsrapport – Granskning av anläggningsredovisningen
Ärendebeskrivning
Revisorernas rapport ”Granskning av anläggningsredovisningen” överlämnas till
arbetsutskottet för kännedom.
Föredragning
Ekonomichef Peter Björebo informerar om revisionsrapporten.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen.
_____
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49/2012-421

Akten

Yttrande över remiss på åtgärdsprogram för att klara
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har fått Åtgärdsprogram för att klara
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län på remis.
Ärendet har remitterats till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som anser
att Åtgärdsprogrammet inte tagit hänssyn till eller kommenterat de synpunkter
som kommunen framförde i samband med att kommunen yttrade sig över
förslaget till Åtgärdsprogram. Förvaltningen föreslår därför att kommunen
hänvisar till yttrandet antaget vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-18
§104.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen hänvisar till yttrandet antaget vid sammanträdet 2012-04-18
§ 104.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen hänvisar till yttrandet antaget vid sammanträdet 2012-04-18
§ 104.
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Akten

270/2012-112

Kommunala begravningsofficianter
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 1972, § 88 att två personer ska utses
vara borgerliga begravningsförrättare samt att uppdra till lönenämnden att
fastställa ersättning till begravningsförrättare. Motiveringen var bl.a. att de som
inte önskar kyrklig begravning ska ha lika enkel och kostnadsfri service som den
församlingen erbjuder bosatta inom församlingen.
Kommunstyrelsen har senast den 24 februari 1988, § 170, förordnat en officiant.
Kommunstyrelsen har därefter den 18 augusti 2010, § 187, beslutat att
tidsbegränsa förordnanden för officianter. En ersättare har under vissa tider
funnits förordnad, men efter det att kommunstyrelsen entledigat ersättaren den
19 oktober 2005, § 260, har någon ny ersättare inte förordnats. Gällande
ersättningsregler antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 1999,
§ 65.
Begravningsavgift till församlingar i Svenska kyrkan (eller annan huvudman för
begravningsverksamhet) är obligatorisk och betalas i samband med att skatt
betalas. Begravningsavgiften bekostar bl.a. gravplatser, gravsättning och lokal för
begravningsceremoni utan religiösa symboler, men inte begravningsofficiant.
Medlem i begravningsförsamlingen har tillgång till präst som
begravningsofficiant utan kostnad. Denna service betalas via kyrkoavgift (tidigare
kyrkoskatt) av dem som är medlemmar i församlingen. Vid begravning i annan
församling kan dödsboet få betala för präst som begravningsofficiant. Många är
idag inte längre medlemmar i Svenska kyrkan. De betalar därmed inte
kyrkoavgift, som bl.a. bekostar löner till präster. Vid kommunfullmäktiges beslut
1972 fanns det anledning att ifrågasätta rimligheten i att först tvingas betala
kyrkoskatt och att sedan bli tvungen att anlita och betala en borgerlig
begravningsofficiant om man inte önskade en kyrklig begravning.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att situationen idag är förändrad
mot 1972 och att det idag inte är skäligt att de som betalar kyrkoavgift även ska
bidra med kommunala skattepengar till borgerliga begravningsofficianter.
Det finns inte något krav på att en begravningsofficiant ska vara förordnad på
visst sätt, utan de efterlevande har rätt att avgöra hur begravningen ska anordnas
och vem som ska leda den.
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Efterlevande som själv inte önskar leda en borgerlig begravning kan få förslag på
officiant från en begravningsbyrå och även annan hjälp i samband med
begravningen. Förvaltningen förordar därför att kommunens inblandning i
borgerliga begravningar upphör.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamheten med
kommunalt förordnade begravningsofficianter upphör i och med utgången av
2012 och att kommunen inte ska utge kommunalt stöd till borgerliga begravningar
hållna efter den 31 december 2012.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamheten med
kommunalt förordnade begravningsofficianter upphör i och med utgången av
2012 och att kommunen inte ska utge kommunalt stöd till borgerliga begravningar
hållna efter den 31 december 2012.
_______
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166/2012-060

Akten

Svar på motion angående en kommunal pensionärs- och
handikappombudsman
Ärendebeskrivning
Turid Rosenlund (-) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige verkar för
att det inrättas en kommunal pensionärs- och handikappsombudsman i
Nynäshamns kommun. Med detta avses en serviceinriktad och politiskt neutral
person som inte är knuten till någon nämnd eller förvaltning inom kommunen.
Ombudsmannen ska fungera som ett starkt stöd och hjälp för äldre och
handikappade gentemot den kommunala inrättningarna.
Pensionärspartiet har tidigare skrivit motioner om inrättande av en kommunal
pensionärsombudsman år: 1999, 2002 och 2008. Motionerna har i samtliga fall
avslagits av kommunfullmäktige. I den aktuella motionen har motionären utökat
uppdraget till att även omfatta funktionshindrade i kommunen.
Pensionärsorganisationerna i Nynäshamn: PRO, SKPF och SPF har alla inkommit
med remissvar där de understryker att de inte ändrat åsikt sedan tidigare motioner
i ämnet och att resurser inte bör gå till att avlöna en enskild tjänsteman utan bör
användas till personalförstärkningar i verksamheterna. De handikappades
riksförbund (DHR) Nynäshamnsavdelning, skriver i sitt remissvar att det är en
god idé med en ombudsman men tycker att det bör vara två ombudsmän eftersom
det är skilda tjänster.
Socialnämnden beslutade den 28 augusti 2012 att anta socialförvaltningens
yttrande som sitt eget och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i socialnämndens yttrande och föreslår
att motionen avslås.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
______
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42/2011-060

Svar på motion om byggande av gång och cykelväg utmed väg 225 från
Spångbro till Frölunda
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård (Sorundanet), daterad den
7 februari 2011, föreslås att Nynäshamns kommun tar ansvar för att det byggs en
gång- och cykelväg utmed väg 225 från Spångbro till Frölunda samt att
kommunen arbetar mer aktivt för att finna lösningar på finansieringen av en sådan
gång- och cykelväg alternativt står för kostnaderna själv.
Motionären framhåller att ökad säkerhet på sträckan, mindre beroende av
biltransporter för barn och vuxna och att gång- och cykelvägen skulle vara del i
främjandet av folkhälsoarbetet. Vidare kan projektet ingå i ”Hållbart resande i
samhällsplaneringen” tillsammans med Botkyrka och Huddinge samt anknyta till
de cykelbanor vilka Sorundanet tidigare motionerat om; sträckorna SpångbroÖsmo samt Sunnerby-Grödby.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kom in med ett remissvar den 28 april
2011. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
motionen avslås.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens syfte och intention men
har ingen annan uppfattningen än vad som framkommit i miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Mot bakgrund av ovanstående föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
______
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226/2010-060

Akten

Svar på motion om installation av alkobom vid hamnområdet
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, som inkom
18 augusti 2010, föreslås att kommunen förhandlar med Stockholms hamnar om
att alkobom installeras vid utfart från hamnområdet för färjor från utlandet samt
att Stockholms hamnar står för kostnaderna. Motionären påtalar att onyktra
lastbilsförare från färjor är ett stort problem och att det hänt flera olyckor i
Nynäshamns kommun, där det framkommit att lastbilsförarna varit onyktra.
Trelleborgs hamn har som första hamn i världen installerat alkobom år 2006 och
fler hamnar överväger att göra det. En alkobom är en bom som kopplas ihop med
ett instrument som mäter mängden alkohol i utandningsluften. Fordonsföraren kör
fram till bommen, blåser i instrumentet och är fordonsföraren nykter öppnas
bommen. I dag finns teknik där det räcker med en lätt pust, vilket medför att tiden
för provtagningen minskar.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, § 22 att anta
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
uppfattning att det förebyggande arbetet för att förhindra rattonykterhet bör bygga
på ett samarbete mellan berörda parter. Efter inhämtande av synpunkter från
berörda parter har det framkommit att det för närvarande inte är aktuellt att driva
frågan om att installera alkobom i hamnområdet i Nynäshamn. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
______
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Akten

Svar på motion om inrättande av alkobom vid Nicksta camping
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, som inkom
18 augusti 2010 föreslås att alkobom i form av blåsstation installeras vid utfart
från Nicksta camping. Motionären påtalar att det ibland blir festande och
alkoholförtäring på campingplatser, men att bilkörning och alkohol inte hör ihop.
En alkobom skulle öka trafiksäkerheten samt säkerställa att inga onyktra förare
kör ut från Nicksta camping.
En alkobom är en bom som kopplas ihop med ett instrument som mäter mängden
alkohol i utandningsluften. Fordonsföraren kör fram till bommen, blåser i
instrumentet och är fordonsföraren nykter öppnas bommen. I dag finns teknik där
det räcker med en lätt pust, vilket medför att tiden för provtagningen minskar.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, § 23 att anta
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, samt polisens
synpunkter att det idag inte finns något behov. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 15 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
______
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Svar på medborgarförslag om viltvård av fåglar vintertid
Ärendebeskrivning
Marianne Andersson Fagerberg kom in med ett medborgarförslag den 30
september 2011 som föreslår att kommunen ska underlätta för de vilda fåglarna
vintertid. Förslagsställaren vill att det ordnas med utfordringsplats och tillgång till
öppet vatten för fåglarna vintertid. Hon föreslår även att kommunen utfordrar
fåglarna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 mars 2012, § 77 att anta
förvaltningens bedömning som sitt yttrande. Nämnden konstaterar att
förvaltningen redan har ordnat en plats för fågelmatning i anslutning till den stora
kranen på Frejas holme. En pump kommer att hålla vattnet öppet när det är
minusgrader. Där kommer det att finnas möjlighet för intresserade att mata
fåglarna. Däremot är det inte rimligt att kommunen ska bekosta anskaffning av
fågelmat.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i miljö- och samhällsnämndens yttrande. Förvaltningen föreslår att
förslaget om iordningsställande av matningsplats anses besvarad och förslaget att
kommunen föreslås bekosta fågelmaten avslås.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 22 oktober 2012.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Förslaget om iordningsställande av matningsplats anses besvarad
2. Förslaget att kommunen föreslås bekosta fågelmaten avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Förslaget om iordningsställande av matningsplats anses besvarad
2. Förslaget att kommunen föreslås bekosta fågelmaten avslås.
______
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18/2012-061

Svar på medborgarförslag- Bygg en trottoar utmed Frejgatan
Ärendebeskrivning
Lillemor Kålbäck Nyberg har i ett medborgarförslag daterat den 11 januari 2012,
föreslagit att det anläggs en trottoar utmed Frejgatan från Idunvägen och söderut
fram till befintliga gångbanor.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars att anta miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning som sitt yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att
medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
_______
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Trehörningen 25, Nynäshamn, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
från vård till förskola
Ansökan om tidsbegränsat bygglov kom in 22 oktober 2012.
Planförutsättningar
För fastighet gäller detaljplan Dp-743 fastställd 1995-10-05. Enligt
bestämmelserna får vård bedrivas på fastigheten. Att bedriva förskola permanent
ingår inte i vårdbegreppet.
Ärendebeskrivning
Förskolan i kvarteret Ankaret har fått mögelproblem viket inneburit en hälsofara
för personal och barn. En akut evakuering har därför varit nödvändig. Det är 60
barn och 10 personal som omfattas av flytten till Trehörningen. Förskolan alstrar
en utökad biltrafik vid lämning och hämtning av barnen.
Den 29 oktober 2012 skedde enligt uppgift evakueringen till Trehörningen vilket
betyder att sedvanlig bygglovprövning inte föregått inflyttningen. Frågan om
olovligt inredande av lokalerna med förslag till sanktionsavgift tas upp som ett
separat ärende.
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vård till
förskola. Förskolan avser att ta i anspråk plan 1 som är på ca 1500 kvm resterande
våningsplan är fortfarande avsett för vård.
En riskinventering har genomförts och åtgärdsprogram upprättats.
Stora lekområden finns på grannfastigheten och överenskommelse om nyttjandet
har skett med fastighetsägaren.
Parkeringsplatser har tillskapats för att uppfylla behovet.
Kommunicering
Ett informationsbrev har gått ut till fastighetsägarna på aktuell del av
Trehörningen.
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Bedömning
Tidsbegränsat bygglov bedöms lämpligt då åtgärden är av provisorisk karaktär
och ska möta ett tillfälligt behov. Därefter kan det återgå till ett planenligt
användningssätt. Motiveringen överensstämmer med vad som anges i tidigare
rättsfall för liknande åtgärd.
Åtgärden är av sådan art att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte behövs.
Övrigt
Enligt den nya plan- och bygglagen från 2 maj 2011 ska alla beslut om lov bli laga
kraftvunna. Därför kungörs besluten i Post- och Inrikes tidningar och delges
gränsgrannar samt andra sakägare. Från det datum när delgivningskvittona skrivits
under har var och en tre veckor på sig att överklaga lovet. Det är sedan
Länsstyrelsen som handlägger eventuella överklaganden.
Avgift för ärendets handläggning enligt taxa: 23 443:Delges: Enligt sändlista

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljas i efterhand med stöd av 9 kap 33 §
PBL för förskolan med följande föreskrifter:
1. Tidsbegränsningen gäller till 2014-11-01.
2. Intyg från sakkunniga ska inlämnas att riskinventeringens åtgärdsprogram
utförts.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljas i efterhand med stöd av 9 kap 33 §
PBL för förskolan med följande föreskrifter:
1.Tidsbegränsningen gäller till 2014-11-01.
2.Intyg från sakkunniga ska inlämnas att riskinventeringens åtgärdsprogram
utförts.
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