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Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 6 maj 2015.
Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu att läsa/hämta på Nynäshamns
politikerportal.
Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post
eva.ryman@nynashamn.se
Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via
politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras
av webbsamordnare via e-post kommunen@nynashamn.se
Frågor om funktioner i läsplattan – kontakta Telefonisupport 08-520 683 33
telefonisupport@nynashamn.se
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§ 50
Årsredovisning 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund
Ärendebeskrivning
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och
årsredovisning för år 2014.
Södertörns brandförsvarsförbund fortsätter att utmana för att utvecklas som
organisation. God ekonomisk hushållning har uppnåtts för 2014 och arbetet
utifrån de fastställda etappmålen i handlingsprogrammet och delmål i
verksamhetsplanen har skett aktivt. Året har varit händelserikt och Södertörns
brandförsvarsförbund har uppmärksammats i flera sammanhang. Branden i
Västmanland, som är den i särklass största branden i modern tid, har givit
organisationen flera lärdomar och Södertörns brandförsvarsförbund är mycket
stolta över vad medarbetare åstadkom under denna nationella angelägenhet.
Årets resultat blev ett överskott på 3,4 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser
som inte tillsats med vikarier. En fortssatt effektivare personalplanering gör att
övertidskostnaderna är lägre än budgeterat. Södertörns brandförsvarsförbund har
även fått ersättning för ökade kostnader i samband med branden i Västmanland.
Årets resultat är 2,8 mnkr efter att hänsyn tagits till realisationsvinster 0,6 mnkr.
Balanskravet är uppfyllt.
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen,
varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna
årsredovisningen 2014 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
verksamhetsåret 2014.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Sid
Referens

1 (2)

2015-04-28

Kommunstyrelsen

Årsberättelse 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna
årsredovisningen 2014 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
verksamhetsåret 2014.
Bakgrund
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och
årsredovisning för år 2014.
Södertörns brandförsvarsförbund fortsätter att utmana för att utvecklas som
organisation. God ekonomisk hushållning har uppnåtts för 2014 och arbetet
utifrån de fastställda etappmålen i handlingsprogrammet och delmål i
verksamhetsplanen har skett aktivt. Året har varit händelserikt och Södertörns
brandförsvarsförbund har uppmärksammats i flera sammanhang. Branden i
Västmanland, som är den i särklass största branden i modern tid, har givit
organisationen flera lärdomar och Södertörns brandförsvarsförbund är mycket
stolta över vad medarbetare åstadkom under denna nationella angelägenhet.
Årets resultat blev ett överskott på 3,4 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser
som inte tillsats med vikarier. En fortssatt effektivare personalplanering gör att
övertidskostnaderna är lägre än budgeterat. Södertörns brandförsvarsförbund har
även fått ersättning för ökade kostnader i samband med branden i Västmanland.
Årets resultat är 2,8 mnkr efter att hänsyn tagits till realisationsvinster 0,6 mnkr.
Balanskravet är uppfyllt.
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen,
varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

2(2)

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef
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§ 51

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018
Ärendebeskrivning
Den nya bibliotekslagen 2013:801, gäller från 1:a januari 2014. Den omfattar
grunden för verksamhet inom det allmänna biblioteksväsendet och de bibliotek
som ingår, bland annat kommunala folkbibliotek, skolbibliotek, landstingens
regionala biblioteksverksamhet och statliga bibliotek.
Syftet med lagen är att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna. Varje kommun
ska anta en egen plan för sin biblioteksverksamhet som sedan ligger till grund för
en årlig verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 februari 2015, Kasu § 3, att
återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att se över de fyra första
målformuleringarna.
Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklade planen i enlighet med återremissen
och kultur-och fritidsnämnden beslutade den 27 april 2015 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för
Nynäshamns kommun 2015-2018.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i barn – och utbildningsförvaltningens skrivelse den 2015-03-30.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Biblioteksplanen för Nynäshamns kommun 2015-2018.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
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Sid
Ärendenummer: 238/2014-880
Handläggare:Lina Pennlert

Kansliavdelningen
2015-04-27
Kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Biblioteksplanen för Nynäshamns kommun 2015-2018.
Ärendebeskrivning
Den nya bibliotekslagen 2013:801, gäller från 1:a januari 2014. Den omfattar
grunden för verksamhet inom det allmänna biblioteksväsendet och de bibliotek
som ingår, bland annat kommunala folkbibliotek, skolbibliotek, landstingens
regionala biblioteksverksamhet och statliga bibliotek.
Syftet med lagen är att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna. Varje kommun
ska anta en egen plan för sin biblioteksverksamhet som sedan ligger till grund för
en årlig verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2015-2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 februari 2015, Kasu § 3, att
återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att se över de fyra första
målformuleringarna.
Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklade planen i enlighet med återremissen
och kultur-och fritidsnämnden beslutade den 27 april 2015 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för
Nynäshamns kommun 2015-2018.

Postadress

Besöksadress

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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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i barn – och utbildningsförvaltningens skrivelse den 2015-03-30.

Birgitta Elvås
kommunchef

Lina Pennlert
utredare

Beslutsunderlag:
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2015-02-04
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-03-30
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2015-04-27
Biblioteksplan 2015-2018
Expedieras:
Akten
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Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera
Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Hoxla 7:6 med flera har upprättats.
Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 19 nya bostäder (friliggande villor och
suterränghus) i tätorten Sunnerby – Spångbro. Planområdet omfattar exploatörens
fastighet Hoxla 7:6 och del av kommunens fastighet Hoxla 11:1.
För att reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen
har ett exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och Håkan Ingemarsson
(exploatören), lagfaren ägare till fastigheten Hoxla 7:6 och beställare av
detaljplanen. Exploateringsavtalets giltighet är villkorat dels av att
kommunfullmäktige godkänner avtalet, dels av att kommunfullmäktige antar
detaljplanen för Hoxla 7:6 m fl.
Kommunen har inga ekonomiska åtaganden i denna exploatering. Kommunen är
inte huvudman för allmänna platser, utan exploatören ansvarar för utbyggnad av
lokalgator och iordningställande av övrig allmän platsmark. En eller flera
gemensamhetsanläggningar ska sedan inrättas för förvaltning av den allmänna
platsmarken. Kommunen är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten, och
ansvarar för va-utbyggnaden inom exploateringsområdet. Exploatören står dock
för utbyggnadskostnaden.
Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och byggnationer
inom kvartersmark.
Som säkerhet för att kunna slutföra exploatörens åtaganden enligt avtalet tar
kommunen in en säkerhet i form av ett pantbrev om 6,4 miljoner kronor.
Detaljplanen innebär att del av kommunens fastighet Hoxla 11:1 planläggs. Denna
del, som omfattar ett markområde om ca 3 100 m², ska överföras till exploatörens
fastighet Hoxla 7:6. För marköverlåtelsen ska exploatören betala en ersättning till
kommunen om 313 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:


Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera.



Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att fullfölja
exploateringsavtalet.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Sandra Zachrisson

Mark och Exploatering

2015-04-20
Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att fullfölja
exploateringsavtalet.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Hoxla 7:6 med flera har upprättats.
Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 19 nya bostäder (friliggande villor och
suterränghus) i tätorten Sunnerby – Spångbro. Planområdet omfattar exploatörens
fastighet Hoxla 7:6 och del av kommunens fastighet Hoxla 11:1.
För att reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen
har ett exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och Håkan Ingemarsson
(exploatören), lagfaren ägare till fastigheten Hoxla 7:6 och beställare av
detaljplanen. Exploateringsavtalets giltighet är villkorat dels av att
kommunfullmäktige godkänner avtalet, dels av att kommunfullmäktige antar
detaljplanen för Hoxla 7:6 m fl.
Kommunen har inga ekonomiska åtaganden i denna exploatering. Kommunen är
inte huvudman för allmänna platser, utan exploatören ansvarar för utbyggnad av
lokalgator och iordningställande av övrig allmän platsmark. En eller flera
gemensamhetsanläggningar ska sedan inrättas för förvaltning av den allmänna
platsmarken. Kommunen är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten, och
ansvarar för va-utbyggnaden inom exploateringsområdet. Exploatören står dock
för utbyggnadskostnaden.
Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och byggnationer
inom kvartersmark.

Postadress

Besöksadress

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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Som säkerhet för att kunna slutföra exploatörens åtaganden enligt avtalet tar
kommunen in en säkerhet i form av ett pantbrev om 6,4 miljoner kronor.
Detaljplanen innebär att del av kommunens fastighet Hoxla 11:1 planläggs. Denna
del, som omfattar ett markområde om ca 3 100 m², ska överföras till exploatörens
fastighet Hoxla 7:6. För marköverlåtelsen ska exploatören betala en ersättning till
kommunen om 313 000 kronor.

Birgitta Elvås
kommunchef

Antonio Ameijenda
mark- och exploateringschef

Bilagor:
Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m fl.
Expediering av beslut Akten, mark- och exploateringsenheten
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Namnbyte Nynäsgårds pendeltågsstation
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att byta namn på Nynäsgårds station lämnades in till
kommunen i september 2011. Efter att förslaget godkänts skickades en hemställan
om namnbyte till Trafikverket i november 2012. I februari 2015 meddelade
Trafikverket att en ungefärlig kostnad för att verkställa namnbytet är ca 1 miljon
kronor. Då kostnaden inte finns budgeterad har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
inte verkställa namnbytet av Nynäsgårds pendeltågsstation.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan synpunkt än miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaden för ett namnbyte står inte i proportion till
nyttan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför beslut enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag att inte verkställa namnbytet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljöoch samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer: 2011/0225-061
Handläggare: Anna Eklund

2015-04-27

Kommunfullmäktige

Namnbyte Nynäsgårds pendeltågsstation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljöoch samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att byta namn på Nynäsgårds station lämnades in till
kommunen i september 2011. Efter att förslaget godkänts skickades en hemställan
om namnbyte till Trafikverket i november 2012. I februari 2015 meddelade
Trafikverket att en ungefärlig kostnad för att verkställa namnbytet är ca 1 miljon
kronor. Då kostnaden inte finns budgeterad har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
inte verkställa namnbytet av Nynäsgårds pendeltågsstation.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan synpunkt än miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaden för ett namnbyte står inte i proportion till
nyttan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför beslut enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag att inte verkställa namnbytet.

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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§ 54

Yttrande över samråd om förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön
Ärendebeskrivning
Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet av
havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå och upprätthålla god miljöstatus.
Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och havsmiljöförordningen.
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för
att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden och föreslår nu 33 åtgärder inom
områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske,
övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen,
marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden samt restaurering.

Åtgärdsprogrammet följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken och riktas till
myndigheter och kommuner. För varje åtgärd har en ansvarig myndighet utpekats
som behöver genomföra åtgärden, i vissa fall med medverkan från andra
myndigheter.
Samrådet har pågått mellan den 1 februari till den 30 april, Nynäshamns kommun har
begärt och fått förlängd svarstid till den 8 maj. Kommunstyrelsen beslutade den 29
april att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande i samrådet.

De flesta åtgärderna som föreslås är av styrmedelstyp (vägledningar, utredningar,
information och bidrag) som direkt eller indirekt leder till genomförandet av
fysiska åtgärder. Nynäshamns kommun berörs knappt eller i mycket liten
utsträckning av de flesta åtgärder som föreslås.
Det som direkt berör kommunerna är att de kommunala avfallsplanerna föreslås
förändras och i högre utsträckning belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att
minska uppkomsten av marint skräp. Kostnaderna för detta anges till 30-90 000 kr
per kommun. De konkreta åtgärderna som föreslås är förbättrad renhållning på
gator och torg, badplatser, reningsanläggningar och vid återvinningsstationer.
Åtgärderna beräknas totalt kosta kommunerna i Sverige 490 miljoner kronor fram
till år 2020. Nynäshamns kommun har ingen egen beräkning av vilka kostnader
som åtgärden kan medföra, men anser ändå att åtgärderna är rimliga och följer den
övergripande miljölagstiftningens och även kommunens egna intentioner.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är nära kopplat till vattenförvaltningens
åtgärdsprogram, då huvuddelen av de landbaserade åtgärderna gällande
övergödning och farliga ämnen återfinns där. De båda åtgärdsprogrammen
kompletterar därmed varandra, vilket är logiskt och bra.
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Sammanfattningsvis anser Nynäshamns kommun att åtgärderna är väl motiverade,
särskilt med tanke på helhetssynen i underlaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till yttrande.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer: 2014/0234/422
Handläggare: Anna Eklund

2015-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över samråd om förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till yttrande.
Bakgrund
Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet av
havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå och upprätthålla god miljöstatus.
Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och havsmiljöförordningen.
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för
att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden och föreslår nu 33 åtgärder inom
områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske,
övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen,
marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden samt restaurering.

Åtgärdsprogrammet följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken och riktas till
myndigheter och kommuner. För varje åtgärd har en ansvarig myndighet utpekats
som behöver genomföra åtgärden, i vissa fall med medverkan från andra
myndigheter.
Samrådet har pågått mellan den 1 februari till den 30 april, Nynäshamns kommun har
begärt och fått förlängd svarstid till den 8 maj. Kommunstyrelsen beslutade den 29
april att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande i samrådet.

Ärendet
De flesta åtgärderna som föreslås är av styrmedelstyp (vägledningar, utredningar,
information och bidrag) som direkt eller indirekt leder till genomförandet av
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fysiska åtgärder. Nynäshamns kommun berörs knappt eller i mycket liten
utsträckning av de flesta åtgärder som föreslås.
Det som direkt berör kommunerna är att de kommunala avfallsplanerna föreslås
förändras och i högre utsträckning belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att
minska uppkomsten av marint skräp. Kostnaderna för detta anges till 30-90 000 kr
per kommun. De konkreta åtgärderna som föreslås är förbättrad renhållning på
gator och torg, badplatser, reningsanläggningar och vid återvinningsstationer.
Åtgärderna beräknas totalt kosta kommunerna i Sverige 490 miljoner kronor fram
till år 2020. Nynäshamns kommun har ingen egen beräkning av vilka kostnader
som åtgärden kan medföra, men anser ändå att åtgärderna är rimliga och följer den
övergripande miljölagstiftningens och även kommunens egna intentioner.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är nära kopplat till vattenförvaltningens
åtgärdsprogram, då huvuddelen av de landbaserade åtgärderna gällande
övergödning och farliga ämnen återfinns där. De båda åtgärdsprogrammen
kompletterar därmed varandra, vilket är logiskt och bra.
Sammanfattningsvis anser Nynäshamns kommun att åtgärderna är väl motiverade,
särskilt med tanke på helhetssynen i underlaget.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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§ 55
Svar på medborgarförslag angående framtida byggnation
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från
som inkom 25 april 2014, tar bland annat
upp klimatförändringar och att konsekvenserna av en stigande vattennivå bör tas
hänsyn till vid framtida byggnation.
Nynäshamns kommun tar kommande klimateffekter på allvar och har satt en
lägsta grundläggningsnivå för nybyggnation, samt har satt upp ambitiösa
klimatmål för att vara med och bidra till en minskad påverkan på klimatet. Mot
bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 16 mars 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer: 6/2014-060, handl.nr 765
Handläggare: Susanne Wallgren

Kansliavdelningen
2015-03-16

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag angående framtida byggnation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag från
som inkom 25 april 2014, tar bland annat
upp klimatförändringar och att konsekvenserna av en stigande vattennivå bör tas
hänsyn till vid framtida byggnation.
Nynäshamns kommun tar kommande klimateffekter på allvar och har satt en
lägsta grundläggningsnivå för nybyggnation, samt har satt upp ambitiösa
klimatmål för att vara med och bidra till en minskad påverkan på klimatet. Mot
bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendebeskrivning
En motion från
som inkom 25 april 2014, tar bland annat upp att
klimatförändringar gör att vattenlinjen stiger. Detta faktum bör tas hänsyn till vid
framtida byggnation. Förslagsställaren tar även upp andra problemområden som
inte besvaras då de ligger utanför kommunens beslutsområde.
Klimatförändringar med stigande temperaturer gör att havsnivån stiger på grund
av expansion av vatten och avsmältning av landbaserade glaciärer. Den fysiska
planeringen ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat
och för att säkerställa att vi bygger ett långsiktigt robust samhälle. Kommuner är
enligt plan- och bygglagen skyldiga att planera bebyggelse så att den är lämplig
bl.a. med hänsyn till risken för översvämning, vilket avser såväl lokalisering och
placering som utformning. 1 För att skydda befintlig och ny bebyggelse i
Nynäshamns kommun har kommunen tagit fram en lägsta grundläggningsnivå 2
för nybyggnation. 3
1

2 kap. 5 § PBL
Nivån där den lägsta punkten för grundkonstruktionen för en byggnad är belägen
3
PM om lägsta grundläggningsnivå för nybyggnation med hänsyn till stigande havsnivåer,
Nynäshamns kommun 2011
2
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Den lägsta tillåtna grundläggningsnivån (för hus gäller grundsulan) är för:
1. ny samhällsviktig verksamhet 2,5 meter över normalvattennivån.
2. övrig bebyggelse 2 meter över normalvattennivån.
Genom att fastställa en lägsta grundläggningsnivå kan kommunen styra mot en
ansvarfull utveckling i riskområden för översvämning.
Kommunen tar kommande klimateffekter på allvar och har i kommunfullmäktige
2009, § 190, beslutat om följande klimatmål: 4
1. Fossilbränslefri kommunal organisation 2020
2. Fossilbränslefritt Nynäshamn 2030
3. Klimatneutral kommunal organisation 2030
4. Klimat neutralt Nynäshamn senast 2050
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i vikten av att ta hänsyn till
klimatförändringarna vid nybyggnation. Som redovisats ovan tar Nynäshamns
kommun klimatets påverkan på omgivningen på allvar och har satt en lägsta
grundläggningsnivå för nybyggnation, samt har satt upp ambitiösa klimatmål för
att minska påverkan på klimatet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att
medborgarförslaget anses besvarat.

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag:
Medborgarförslaget, 2014-04-25

4

Klimatstrategi och Energiplan, Nynäshamns kommun 2012
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Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog nuvarande delegationsordning den 21 augusti 2013, §
152. Med anledning av personalförändringar inom arbetsgivaravdelningen
behöver delegationsordningen ändras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt, bilaga 1 – förteckning över
delegerade grupper – ändras så att delegaten senior rådgivare ersätts med
personalchef i punkterna 1.1.3 och 2.6.1.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

Kansliavdelningen

2015-04-27

Kommunstyrelsen

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt, bilaga 1 – förteckning över
delegerade grupper – ändras så att delegaten senior rådgivare ersätts med
personalchef i punkterna 1.1.3 och 2.6.1.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog nuvarande delegationsordning den 21 augusti 2013, §
152. Med anledning av personalförändringar inom arbetsgivaravdelningen
behöver delegationsordningen ändras.

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
1. Gällande delegationsordning
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