Kommunfullmäktige
Sida

1(52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-19
Plats och tid

Folkets Hus, Nynäshamn 2016-10-19 kl. 19.00 – 22:00

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Antonella Pirrone (KD) och Helene Sellström-Edberg (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen den 26 oktober kl. 10:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§141- 165

Yvonne Persson
Ordförande

Leif Öbrink (L)
Justerande

Antonella Pirrone (KD)

Helene Sellström-Edberg (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-10-19

Datum för
anslags uppsättande

2016-10-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Yvonne Persson
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2016-11- 17

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-19
Beslutande
Anna Ljungdéll (S)
Harry Bouveng (M)
Ola Hägg (S)
Agneta Tjärnhammar (M)
Clarence Linde (SD) ersätter Incan Löfstedt (SD)
Liselott Vahermägi (S)
Bodil Toll (M)
Daniel Adborn (L)
Ingelie Wallden tjänstgör istället för Catrine Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam-Irene Malm (V)
Thomas Johansson (S)
Georgios Tsiouras (M)
Maria Gard Günster (C)
Maria Schneider (S)
Gunnel Jonsson (M) ersätter Jacob Gegerfeldt (M)
Parvaneh Ahmadi (S)
Nisse Malm (PP)
Nickolas Nikander (L)
Malin Friberg (M)
Bengt Holwaster (MP)
Whille Karlsson (S)
Sonja Perneby (SN) tjänstgör istället för Rolf Åberg (SN)
Elenore Österberg (V) tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V)
Fredrik Brodin (M)
Ove Forsberg tjänstgör istället för Johan Augustsson (S)
Jan-Ove Andersson (SD)
Antonella Pirrone (KD)
Marcus Svinhufvud (M) tjänstgör istället för Ammar Baldawi (M)
Helene Sellström-Edberg (S)
Eva Wennerberg (C)
Agneta Hagström (M)
Roland Junerud (S)
Leif Öbrink (L), ordförande
Anders Eriksson (MP) tjänstgör istället för Bernt Månsson (MP)
Parwana Sohrabi (S)
Helene Jonsson (M) tjänstgör istället för Ralf Kullman (M)
Per Ranch (SN)
Roger Malm (V) tjänstgör istället för Eva Westin Gustafsson (V)
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Ej tjänstgörande ersättare
Tiina Tsioras (M)
Panagiota Pontikis (L)
Bo Persson (L)
Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Patrik Isestad (S)
Gill Lagerberg (S)
Kjell-Åke Ellström (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Greta Olin Landström (PP)
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Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

_______________________
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Sammanträdesdatum

2016-10-19
Kf § 142

Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
7 oktober 2016.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 11 oktober 2016.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 11 oktober 2016.

_______________
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2016-10-19
Kf § 143

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Antonella Pirrone (KD) och Helene
Sellström- Edberg (S) att tillsammans med ordförande Leif Öbrink (L) justera
sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 26 oktober kl.10:00.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7(52)

Sammanträdesdatum

2016-10-19
H. Bouveng
A.Tjärnhammar
L.Dafgård
A.Pirrone
Ks Ordf

Kf § 144

2016/0014/101

Interpellationsbehandling och behandling av fråga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Debatten gällande interpellationen från Per Ranch (SN) om kultur- och
fritidsnämndens resursfördelning skjuts upp till nästa sammanträde
eftersom Catrine Ek (MP) lämnat förhinder.
2. Interpellationerna från Harry Bouveng (M) om Mälardalsrådet samt om
Stenkastning mot blåljuspersonal i Ösmo är färdigbehandlade.
3. Interpellationen från Agneta Tjärnhammar (M) om uppföljning av
motionen givande och tagande av mutor är färdigbehandlad.
4. Fråga ställd av Antonella Pirrone (KD) om upphandling/inköp av LEDlysrör är färdigbehandlad.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september väckte Harry Bouveng
(M) följande interpellationer:
-

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om Mälardalsrådet.

-

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om stenkastning
mot blåljuspersonal.

Vid sammanträdet den 21 september väckte Agneta Tjärnhammar (M)
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning av
motionen givande och tagande av mutor.
Vid sammanträdet den 21 september väckte Antonella Pirrone (KD) fråga ställd
till kommunstyrelsens ordförande om upphandling/inköp av LED-lysrör.
Vid sammanträdet den 21 september beslutade kommunfullmäktige att skjuta upp
behandlingen av interpellation från Per Ranch till kultur- och fritidsnämndens
ordförande om kultur- och fritidsnämndens resursfördelning.
2016/0014/101-15
Harry Bouveng (M) har den 9 augusti 2016 inkommit med en interpellation
om Mälardalsrådet ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdéll
(S).
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Kf § 144
2016/0014/101-18
Harry Bouveng (M) har den 7 september 2016 inkommit med en
interpellation om stenkastning mot blåljuspersonal ställd till
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdéll (S).
2016/0014/101-17
Agneta Tjärnhammar (M) har den 6 september 2016 inkommit med en
interpellation om uppföljning av motionen givande och tagande av mutor
ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdéll (S).
2016/0014/101-20
Antonella Pirrone (KD) har den 22 september 2016 inkommit med en fråga om
LED-lysrör ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdéll (S).
Interpellationerna samt den enkla frågan debatteras.

________________________
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Ec
Akten

Kf § 145

Revisorerna
Göran Palmedal, ordförande för kommunens revisorer, informerar om
revisorernas verksamhet och pågående granskningar.
____________________________
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2016-10-19
Ec
Akten

Kf § 146

Dnr: KS/2016/0026/042

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning från nämndernas och de
kommunala företagens uppföljningsrapporter upprättat en delårsrapport för
verksamheten som bedrivits under perioden januari – augusti 2016. Rapporten
innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med motsvarande period
2015 för kommunen och en motsvarande redovisning för koncernen Nynäshamns
kommun. I rapporten ingår också en prognos för utfallet för helåret 2016.
Resultatet totalt för delårsbokslutet är 70,3 mnkr.
Investeringsverksamheten för perioden uppgår till 44,9 mnkr.
Prognosen för helåret 2016 är ett resultat på 36,0 mnkr. Det beräknade resultatet
är 16,0 mnkr bättre än budget.
De kommunala bolagens verksamhet och ekonomi
Nynäshamnsbostäder visar efter perioden ett resultat på 10,4 mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 169.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.
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2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Yrkanden
Anna Ljungdéll (S), Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll
(M), Ola Hägg (S), Nicolas Nikander (L), Daniel Adborn (L) samt Marcus
Svindhufvud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Revisorernas granskning
Revisorernas granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2016 bifogas
kommunfullmäktiges handlingar.
__________________
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Kf § 147

Dnr KS/2016/0227/251-2

Godkännande av exploateringsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren
Kommunfullmätiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-09-07.
År 1991 antogs detaljplanen Kv Skonaren. Parallellt tecknades ett
exploateringsavtal (nedan kallat Ursprungliga avtalet) mellan Nynäshamns
kommun och HSB Nynäshamn ekonomisk förening som vid denna tidpunkt var
ägare till fastigheterna Nynäshamn Skonaren 2 och 4, vilka är de fastigheter som
huvudsakligen berörs av detaljplanen. I det Ursprungliga avtalet reglerades
fastighetsrättsliga bestämmelser för marköverföring, utbyggnader av anläggningar
och ersättningar för dessa samt en del andra frågor. I det Ursprungliga avtalet
fanns även en tidplan som fastslogs för utbyggnaden av detaljplanen som skulle
byggas ut i tre etapper. Endast den första av dessa etapper genomfördes av
dåvarande ägare till Fastigheterna.
Fastigheterna ägs idag av Odyssen Skonaren Mark AB, nedan kallat Exploatören.
Exploatören ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB som i sin tur ägs
till hälften av HSB Bostad AB och till hälften av IKANO Bostad AB.
Exploatören avser nu att genomföra kvarstående två byggnadsetapper inom
detaljplaneområdet Kv Skonaren. Då det Ursprungliga avtalet är förlegat och till
stora delar inte längre relevant samt tecknat med annan part än nuvarande
fastighetsägare behöver ett nytt exploateringsavtal tecknas mellan Kommunen och
Exploatören. Detta avtal ersätter det Ursprungliga avtalet.
Gällande detaljplan möjliggör ca 110 nya bostäder jämt fördelat på respektive
etapp. Byggstart kan ske efter beviljat bygglov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal
för bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 170.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal
för bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
Yrkanden
Anna Ljungdéll (S), Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L), Maria Gard Günster
(C), Jan-Ove Andersson (SD) samt Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

_____________________
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Dnr KS/2016/0169/450-2

Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-07-21.
SRV återvinning AB ser årligen över renhållningstaxan för hushållssopor för att
anpassa den till kostnadsnivån och för att genom taxan också styra insamlingen av
hushållsavfall.
Efter beslut i SRVs styrelse den 19 maj 2016 förslås att respektive
kommunfullmäktige i ägarkommunerna fastställer en revidering av
renhållningstaxan i enlighet med förslaget. Information om förändringar i taxan
går ut till berörda kommuninvånare efter att samtliga ägarkommuners
kommunfullmäktige har tagit beslut.
Till 2018 planeras en helt ny genomarbetad taxa som kommer till beslut till
sommaren 2017. Dock finns det en del mindre men nödvändiga förändringar i
nuvarande taxa som behöver göras och avses gälla från och med 1 januari 2017.
De huvudsakliga förändringarna är följande
-

Generell ökning av avgiften med 1 %
Avgiften för tjänsten Sorterahemma sänks för andra året.
Debitering för kärlbyten överstigande 1 gång per år.
Taxan för gemensamhetsanläggningar tas bort och ersätts av rabatt på
avgiften för enbostadshus.
- Samtliga taxor gällande djupbehållare döps om till bottentömmande
behållare och en enhetlig taxa per kubikmeter införs. Det underlättar
prissättningen när det kommer flera olika behållare på marknaden.
- Följande tjänster avvecklas helt och tas bort från taxan:
o 2 m3 behållare för komprimerat avfall (flerbostadshus)770 1 kärl
brännbart (flerbostadshus)
o 770 1 kärl icke brännbart (flerbostadshus)
o 350 1 säck - ren fraktion (storkök och restaurang)
- Deponirest klassas om till grovsopor och därmed viktbaserad taxa.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan
enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 171.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan
enligt förslaget.

___________________________
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Dnr KS/2016/0202/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
animaliska biprodukter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan enligt förslaget.
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 1 020 konor till 1 150 kronor i 2017 års taxa. Vid beräkningen har
förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av
timavgift.
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett
eget kapital som byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt
sänkts. Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets
kostnader för tillsynen, varför en översyn är nödvändig för att timavgiften ska
motsvara förbundets kostnader. Den genomsnittliga timavgiften bland länets
miljökontor för år 2016 är 1 043 kronor. Spannet är 850 kronor till 1 240 kronor.
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
2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
animaliska biprodukter att gälla från och med den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 172.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
animaliska biprodukter att gälla från och med den 1 januari 2017.
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Dnr KS/2016/0203/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Livsmedelskontrollen utgår från Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/204 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.
Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges kommuner och landstings
underlag och omfattar en timtaxa för kontroll och registrering. 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.
Förbundets avgift har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett
eget kapital som byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt
sänkts. Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets
kostnader för tillsynen, varför en översyn är nödvändig för att timavgiften ska
motsvara förbundets kostnader. Förbundet föreslår att timavgiften justeras från
1 275 kronor till 1 360 kronor. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges
kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift. Den genomsnittliga
timavgiften bland länets miljökontor för år 2016 är 1 130 kronor. Spannet är 980
kronor till 1 290 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari
2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19(52)

Sammanträdesdatum

2016-10-19

Kf § 150
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 173.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2017.
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Dnr KS/2016/0204/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete enligt Miljöbalken, undantaget strandskydd.
Miljöbalken omfattar i huvudsak förbundets arbete med miljöskyddstillsyn samt
hälsoskyddstillsyn. Miljötillsynen riktar sig främst till verksamheter som
definieras som miljöfarliga i 9 kap. Miljöbalken, men omfattar även
kemikaliehantering, avfallshantering, förorenade områden m.m.
Hälsoskyddstillsynen riktar sig främst till verksamheter som kan antas påverka
människors hälsa. Inom hälsoskyddstillsynen hanteras även frågor som olika
störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa.
Förbundets taxa utgår från en timavgift, vilken för närvarande är 1 020 kronor.
Till taxan hör två bilagor i vilka anges de avgifter som ska tas ut för olika typer av
ärenden och branscher vad gäller prövning och tillsyn. Förbundets avgifter utgår i
huvudsak från fasta avgifter där grunden är ett visst antal timmar för
återkommande tillsyn alternativt ärendeprövning.
I föreslagen taxa för 2017 föreslår förbundet följande ändringar:
• redaktionella ändringar
• översyn av branscher
• översyn av fasta avgifter, samt
justering av timavgift
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken att gälla från och med den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 174.
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken att gälla från och med den 1 januari 2017.
___________________________
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Dnr KS/2016/0205/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
Den 1 november 2009 trädde lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel ikraft. Kommunerna fick i och med detta ett utökat tillsynsansvar vilket
innebär att den kommun där detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska
kontrollera att lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,
följs.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Förbundet har sedan man tog över ansvaret för tillsynen enligt berörd lagstiftning
tagit ut timavgift. Detta mot bakgrund av att man saknat erfarenhet av
tillsynsbehovet. Med utgångspunkt i den erfarenhet man nu samlat på sig föreslår
förbundet att en fast årlig avgift införs från och med år 2017 motsvarande 1.5
timmar per år. Förbundet föreslår att timavgiften beräknas på motsvarande sätt
som livsmedelstaxan vilket innebär att restid ingår i timavgiften.
Förbundets taxa har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett
eget kapital som byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt
sänkts. Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets
kostnader. Förbundet föreslår att timavgiften justeras från 1 275 kronor till 1 360
kronor. Spannet bland länets kommuner i 2016 års taxor är 980 kronor till 1 290
kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari
2017.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel att gälla från den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 175.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel att gälla från den 1 januari 2017.
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Dnr KS/2016/0206/206-2

Taxa enligt strålskyddslagen för Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete enligt strålskyddslagens bestämmelser vad gäller tillsyn av
solarieverksamheter. För tillsyn och ärendehandläggning tas en avgift ut.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med kontroll justeras från
1 020 kronor till 1 150 kronor i 2017 års taxa. Vid beräkningen har förbundet
utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett
eget kapital som byggdes upp under de första åren, vilket successivt sänkts. Av
den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets kostnader för
tillsynen. En översyn av timavgiften är därför nödvändig enligt förbundet för att
timkostnaden ska motsvara förbundets kostnader. Den genomsnittliga timavgiften
bland länets miljökontor för år 2016 är 1 043 kronor. Spannet är 850 kronor till
1 240 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt
strålskyddslagen att gälla från den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 176.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt
strålskyddslagen att gälla från den
1 januari 2017.
______________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25(52)

Sammanträdesdatum

2016-10-19
H. Bouveng
A.Pirrone
M. Gard Günster
BuN
Akten

Kf § 154

Dnr KS/2016/0048/060

Svar på motion om att anpassa barngruppernas storlek i
förskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till
texten under rubriken Remiss i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
samt att:
- barn- och utbildningsnämnden utarbetar en målsättning att senast 2019 har
en sänkning av antal barn per årsarbetare i kommunala förskolor med max
5,2 barn/ pedagog,
- om ovanstående inte följs, ska förskolorna regelbundet redovisa till barnoch utbildningsnämnden om varför det inte följs.
Ärendebeskrivning
I en motion från Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella
Pirrone (KD) som kom in den 20 januari 2016 anser motionärerna att förskolans
verksamhet ska skötas av professionen och vila på Skolverkets rekommendationer
med barnens bästa som ledstjärna. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska
besluta att om förskolans barngrupper överstiger 18 barn per grupp ska det införas
en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl. Vidare yrkar
motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att tillse att förskolans barngrupper anpassas i enlighet med motionens intentioner.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-07-12.
Ärendet
I en motion från Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella
Pirrone (KD) som kom in den 20 januari 2016 anser motionärerna att förskolans
verksamhet ska skötas av professionen och vila på Skolverkets rekommendationer
med barnens bästa som ledstjärna. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska
besluta att förskolans barngrupper överstiger 18 barn per grupp ska det införas en
skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl. Vidare yrkar motionärerna
att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att
förskolans barngrupper anpassas i enlighet med motionens intentioner.
Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 26 maj 2016, § 65 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anse motionen tillgodosedd i den del som gäller barngruppernas
sammansättning ska styras av barnens bästa. Vidare föreslås att
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kommunfullmäktige avslår den del som gäller att om antalet barn i en barngrupp
överstiger 18 barn ska det särskilt motiveras.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att enligt skollagen ska
huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och
storlek, och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Vidare anförs i yttrandet
att barn- och utbildningsnämndens reglemente, 3 §, anger att det är barn- och
utbildningsnämnden som ska se till att kommunens förskolor uppfyller skollagens
krav.
I 1 kap. 10 § skollagen stadgas att utgångspunkten i all utbildning och annan
verksamhet som rör barn och som utförs med stöd av skollagen ska vara barnets
bästa. Det innebär att ett barnperspektiv anläggs inför alla beslut eller åtgärder
som rör barn. Barn- och utbildningsnämnden anför att Nynäshamns kommuns
förskoleverksamhet planeras och organiseras utifrån barnets perspektiv för att ge varje
barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Enligt yttrandet
sätts förskolans barngrupper samman med utgångspunkt i barnets bästa, vilket
bland annat innebär att hänsyn tas till hur det påverkar kontinuiteten för barnen och
hur personalens tid i barngruppen fördelas. Enligt läroplanen ansvarar förskolecheferna
för att förskolans arbetsformer utvecklas så att barns aktiva inflytande gynnas och
förskolelärarna ansvarar för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och
verksamhetens innehåll. Barn- och utbildningsnämnden anser att den del i

motionens förslag som gäller att barngruppens sammansättning ska styras av
barnens bästa redan tillgodoses.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det i dag inte finns något beslut i
Nynäshamns kommun om maximalt antal barn per barngrupp. Det finns ganska
lite forskning kring barngruppernas storlek i förskolan. Skolverket har genomfört
en kartläggning av forskning i ämnet som visar att barngrupperna storlek endast
delvis påverkar kvaliteten i förskolan, mest avgörande är pedagogernas
kompetens. Barngruppernas storlek påverkar dock förskolebarnens möjlighet till
delaktivhet och inflytande. Andra kvalitetsfaktorer att ta hänsyn till vid indelning i
barngrupper är sammansättning, ålder och barnens olika behov. Oberoende av vad
som generellt anses ”lämpligt” eller ”lagom” är det alltid nödvändigt att anpassa
personaltäthet och gruppstorlek till de förutsättningar som råder i varje förskola.
Enligt kommunens avdelningschef för förskolan är det, i enlighet med skollagen,
förskolechefen som i samråd med pedagogerna gör indelningen av barnen i
lämpliga gruppstorlekar. När det gäller ålder och indelning i grupper gäller
principen att hålla nere barngruppens storlek för de yngre barnen 1-3 år, vilket
ofta innebär att grupperna för de äldre barnen i förskolan blir större. Vid
fördelning av platser och gruppindelningar i förskolorna måste kommunen även ta
hänsyn till skyldigheten att inom fyra månader erbjuda förskoleplatser för de barn
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som ansökt om plats. Då alla dessa faktorer bör tas hänsyn till vid arbetet att
organisera verksamheten för barnets bästa, anser avdelningschefen för förskolan
att det inte bör införas en särskild skrivning med pedagogiska motiv som rutin i de
fall grupperna överstiger 18 barn enligt motionens förslag.
Nynäshamns kommun har nyligen ansökt om statsbidrag från Skolverket för att
minska eller motverka en ökning av barngruppernas storlek i förskolan.
Kommunen har ansökt om 2 190 000 kronor vilket motsvarar 30 000 kronor för
varje plats som barngruppen minskas, vilket i sin tur motsvarar ungefär 25 procent
av kostnaden för att genomföra minskningen. Kommunen har nyligen (maj 2016)
fått besked om att Skolverket beviljat ett bidrag om 2 070 000 kronor.
Skolinspektionen framför i sitt tillsynsbeslut en del kritik mot Nynäshamns
förskolor, dock inte med avseende på barngruppernas storlek, enligt barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden anser att eftersom kommunen i dagsläget inte har
tomma förskoleplatser/förskolelokaler i de områden där behoven av att minska
barngruppernas storlek i första hand finns, kan inte en minskning ske omedelbart.
Enligt yttrandet har barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat arbetet med att skapa och planera
för fler lokaler vilket möjliggör en minskning av antalet barn i barngrupperna.
Utbyggnaden av förskolelokaler kommer enligt tidplan att starta med två
paviljonger vid årsskiftet 2016/2017 och hela utbyggnaden beräknas vara klar för
verksamhetsstart år 2021.
Enligt prognosen över antalet förskolebarn och planerad ombyggnad av
förskolelokaler, beräknar barn- och utbildningsnämnden att antalet barn i
förskolan vid årsskiftet 2017/2018 kan vara 18 barn per barngrupp, och vid
årsskiftet 2018/2019 16-17 barn per barngrupp.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att det skulle finnas en viss optimal storlek
för barngrupperna i förskolan. Skolverket återinförde i februari 2016 riktmärken
för barngruppers storlek. För barn 1-3 år kan ett riktmärke vara 6-12 barn och för
barn 4-5 år kan det vara 9-15 barn. Riktmärkena ska tolkas som något att förhålla
sig till och ses i relation till ovan nämnda faktorer. Enligt Dagens Samhälle är det
mycket få kommuner där barngruppernas storlek följer riktmärkena. Barn- och
utbildningsnämnden konstaterar att en minskning av barngruppernas storlek till
Skolverkets rekommenderade nivå skulle mycket grovt räknat innebära en
kostnadsökning för kommunen på ca 30 miljoner kronor, förutsatt att en viss del
av kostnaden även fortsättningsvis täcks av statsbidrag.
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Barn- och utbildningsnämnden anför att barngrupperna aldrig kommer att vara
större än vad som är lämpligt och en minskning av barngruppernas storlek bör ske
i den takt som lokal- och personalförutsättningarna tillåter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anse motionen besvarad i den del som gäller att barngruppens
sammansättning ska styras av barnens bästa.
2. Avslå motionen i den del som gäller att i de fall antalet barn i en
barngrupp överstiger 18 barn ska det införas en skrivning som motiverar
beslutet av pedagogiska skäl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2016, § 156.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med hänvisning till texten under rubriken Remiss i
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling vid sammanträdet den 21 september
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2016, § 131, att bordlägga
ärendet till nästa sammanträde.
Yrkanden ställda vid kommunfullmäktiges sammanträde 21 september § 131
Harry Bouveng (M) och Maria Gard Gunster (C) yrkar bifall till motionen.
Jan-Ove Andersson (SD) yrkar bifall till motionen i särskilt yttrande som läggs till
protokollet i bilaga F.
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Miriam-Irene Malm (V) yrkar avslag till motionen med tilläggsyrkandet att:
barn- och utbildningsnämnden utarbetar en målsättning att senast 2019 har en
sänkning av antal barn per årsarbetare i kommunala förskolor med max 5,2
barn/ pedagog.
Och att om ovanstående inte följs, att förskolorna regelbundet måste redovisa
till barn- och utbildningsnämnden om varför det inte följs.
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Johan Augustsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkande från Vänsterpartiet.
Debatten avbröts med anledning av att sammanträdestiden var slut.
Yrkanden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober § 154
Ola Hägg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande från
Vänsterpartiet.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande
från Vänsterpartiet.
Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till motionen.
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anna Ljungdéll (S) yrkar till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande från
Vänsterpartiet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. I den händelse
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut ställs
proposition på bifall eller avslag till Miriam-Irene Malm (V) tilläggsyrkande.
Proposition 1
Ordförande (L) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Proposition 2
Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till Miriam-Irene Malm
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
tilläggsyrkandet.
___________________________________
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Dnr KS/2016/0133/060-3

Svar på motion om en kommungemensam
utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i
förskola, grundskola och gymnasium
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en kommungemensam
utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och
gymnasium.
Reservation
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
I en motion från Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) som kom in
den 20 april 2016 föreslås en kommungemensam utbildningsplan för IT som
pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och gymnasium. Motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en utbildningsplan för IT som
pedagogiskt lärvertyg ska finnas, och att barn- och utbildningsförvaltningen ska
ges i uppdrag att ta fram en sådan plan. Planen ska syfta till att eleverna får en
likvärdig undervisning om användandet av IT.

Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2016, § 46, att föreslå
kommunfullmäktige att bevilja motionen om en kommungemensam
utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och
gymnasium.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det pedagogiska användandet av IT
som lärverktyg och datortätheten ser olika ut i nämndens verksamheter. Enligt
yttrandet arbetar dess förvaltning och verksamheter efter de mål som ställs upp
nationellt och kommunalt, men förutom att leva upp till målen, ska verksamheten
även vara finansierad. De olika verksamheterna har därför gjort olika satsningar
på: IT, läsplattor och datorer enligt barn- och utbildningsnämnden. Nämnden
anser att en plan för i vilken omfattning IT ska finnas i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter skulle fylla en funktion för att skapa
likvärdighet. Enligt yttrandet tycks planen som föreslås i motionen inte behandla
omfattningen av IT, utan endast vad barn och elever ska lära sig om IT för att
förbättra IT som pedagogiskt lärverktyg. Barn- och utbildningsnämnden anser att
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en styrning av vilken utrustning som verksamheterna ska använda lämpligen bör
ingå i en utbildningsplan för IT.
Barn- och utbildningsnämnden instämmer med motionärerna i att en
utbildningsplan för IT är ett sätt att styra verksamheterna i samma riktning, men
styrningen skulle även kunna ske i andra dokument så som exempelvis Mål och
budget. Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolan ska eleverna kunna
använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande anför nämnden.
För att förbättra och förenkla användandet av IT i förskola och skola planerar
barn- och utbildningsnämnden att införa en digital plattform för samverkan,
informationsdelning och kommunikation. Barn- och utbildningsnämndens
samtliga verksamheter kommer att få tillgång till den digitala plattformen i Office
365, vilken finansieras centralt.
Barn- och utbildningsnämnden anför att en redan planerad insats för att förbättra
användandet av IT som lärvertyg i skolan är rekrytering av en utvecklingsstrateg
med IT-kompetens, vilken för närvarande pågår.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag om att
nämnden ska ges i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för hur IT ska användas
som pedagogiskt verktyg. Planens utformning och innehåll bör utformas så att
planens mål pekar ut riktningen för nämndens verksamheter, utan att detaljstyra
och inkräkta på lärarnas och pedagogernas professionella utrymme.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens
yttrande och föreslår att motionen om en kommungemensam utbildningsplan för
IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och gymnasium bifalls.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
om en kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i
förskola, grundskola och gymnasium.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 183.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
om en kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i
förskola, grundskola och gymnasium.
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Yrkanden
Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till motionen.
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till motionen.
Anna Ljungdéll (S) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag
till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
___________________________
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Dnr: KS/2016/0006/061-27

Svar på medborgarförslag- Att aktiva politiker läser Naomi
Kleins bok- Det här förändrar allt, kapitalismen kontra
klimatet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Lotta Stegmar har den 11 april 2016 inkommit med ett medborgarförslag där hon
föreslår att alla aktiva politiker läser Naomi Kleins bok: ” Det här förändrar allt,
kapitalismen kontra klimatet ”. (Klein, 2015). Kommunfullmäktige beslutade vid
sammanträdet den 11 maj 2016 att inte delegera medborgarförslaget. Ärendet
behandlas av kommunfullmäktige som beslutande instans.
Kommunstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om att klimatfrågan är
en viktig och högaktuell fråga. Det finns flera stora utmaningar i samhället som är
viktiga och påverkar kommunmedborgarna dagligdags.
2009 antog kommunfullmäktige lokala miljömål för Nynäshamns kommun inom
fyra miljömålsområden:
1.
2.
3.
4.

Effektivare användning av energi och transporter.
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.
Friska vatten.
Giftfria och resurssnåla kretslopp.

Målen reviderades av kommunfullmäktige 2013. Kommunens förtroendevalda har
ett eget ansvar att hålla sig uppdaterade inom aktuella politikområden. Det är dock
inte kommunens uppgift att gå in och peka ut särskild litteratur eller specifika
författare som kommunens företroendevalda ska läsa särskilt om inte materialet är
knutet till uppdraget som förtroendevald i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2016, § 157.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
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Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2016, § 132, att bordlägga
ärendet.
Yrkanden
Anna Ljungdéll yrkar på att medborgarförslaget avslås.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall eller avslag
till medborgarförslaget.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till medborgarförslaget
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå medborgarförslaget.
__________________
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Dnr KS/2016/0019/109-10

Rapport över obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den
5 september 2016. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den
motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms
komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
2015/0234/060
Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) har den 29 oktober 2015
inkommit med en motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen beräknas
behandla ärendet i oktober 2016.
2016/0064/060
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 17 februari 2016
inkommit med en motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa
rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2016/0099/061
Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har den 14 mars 2016 inkommit
med en motion om möjligheten för kvinno- och mansjourer att besöka
högstadieskolor och informera om sin verksamhet. Yttrande har inkommit från
socialnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2016/0132/060
Jan- Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har den 20 april 2016
inkommit med en motion att mäta bullernivån i våra förskolor. Yttrande har
inkommit från barn- och utbildningsnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 157.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2016, § 184, att överlämna rapporten
till kommunfullmäktige.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

37(52)

Sammanträdesdatum

2016-10-19
Bun
Msn
Kfn
Ks
Akten

Kf § 158

Dnr KS/2016/0019/109-8

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m
den 15 juni 2016 fattat beslut om att delegera beslutanderätt för.
För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där
handläggningstiden beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad
behandling i nämnden angivits.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade
till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen:
2016/0006/061-17. Medborgarförslag har inkommit från Ingemar Carleman om
att årsredovisningen 2016 och framåt förtydligas med ekonomiska data ur
internredovisningen. Inkom 2016-04-19.
Barn- och utbildningsnämnden:
2015/0024/061/18. Medborgarförslag om kompetensutveckling i ämnet
interkulturellt lärande i förskola och skola. Inkom 2015-03-26. Barn- och
utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i september 2016.
2015/0024/061/22. Medborgarförslag om utbildning av personal i förskolan i
retoriklek. Inkom 2015-04-15. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i
ärendet i september 2016.
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2015/0024/061-38. Medborgarförslag om grupprum för studier. Inkom 2015-0529. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i september 2016.
2016/0006/061-3. Medborgarförslag om solskydd på förskolor och skolor m m.
Inkom 2016-01-29.
Kultur-och fritidsnämnden:
2016/0006/061/22. Medborgarförslag om simhallens öppettider.
Inkom 2016-05-19.
2016/0006/061-23. Medborgarförslag om bibliotekets öppettider.
Inkom 2016-05-19.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
62/2014. Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen.
Inkom 2014-11-04. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har
återremitterat ärendet 2016-05-26. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beräknas behandla ärendet i december 2016.
2015/0024/061-23. Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda
på parkeringsdäcket vid Alkärrsplan. Inkom 2015-04-15. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att återremittera ärendet i avvaktan på
fastställande av pågående parkeringsutredning, msn § 143/16. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet i november 2016.
2015/0024/061-56. Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för
hundar i närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet i januari 2017.
2015/0024/061-90. Medborgarförslag om att anlägga en stig mellan fastigheterna
Vikgatan 2
och Björkstigen för att kunna promenera ner till vattnet. Inkom 2015-12-17.
2015/0024/061-89. Medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid
Kvarnängens IP.
Inkom 2015-12-17.
2016/0024/061-1. Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på
Centralgatan vid de farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan.
Inkom 2016-01-15.
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2016/0006/061-9. Medborgarförslag om belysning på gångvägen mellan
Telegrafgatan och Stathmosvägen. Inkom 2016-02-25.
2016/0006/061-12. Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i
anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23.
2016/0006/061-20. Medborgarförslag om att skapa en hundrastgård i Sandhamn.
Inkom 2016-05-02.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2016, § 185, att överlämna rapporten
till kommunfullmäktige.
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Dnr KS/2016/0015/009-6

Rapport - Balanslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.
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.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2011, § 15, att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta förslag till en långsiktig hållbar och
förvaltningsövergripande strategi för informationsförvaltning. Beslutet finns
upptaget i balanslistan.
Vid möte med anledning av ärendet konstaterades bland annat att sedan frågan
initierades har ett arbete med framtagande av styrdokument för
informationsklassning avslutats. Kommunen har vidare infört ett nytt dokumentoch ärendehanteringssystem, samt initierat ett projekt för införande av e-arkiv.
Samtliga åtgärder bidrar tillsammans till att skapa en bättre
informationsförvaltning i kommunens verksamheter. Förvaltningen önskar med
anledning av detta att frågan om en policy för informationsförvaltning inte längre
ska utgöra ett uppdrag för förvaltningen att arbeta vidare med och att ärendet
härigenom bör räknas som avrapporterat.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag om strategi för
informationsförvaltning är avrapporterat till kommunstyrelsen och
uppdraget slutfört.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den del av rapporten som avser
beslut fattade av kommunfullmäktige till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05, § 186, att överlämna den del av
rapporten som avser beslut fattade av kommunfullmäktige till
kommunfullmäktige.
_____________________
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Dnr KS/2016/0222/006-3

Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 2017 ska
hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15 november börjar kl 15.00
övriga sammanträden börjar kl 19.00:
11 januari
8 februari
8 mars
19 april (årsredovisning)
10 maj
14 juni (tertialrapport 1)
20 september
18 oktober (delårsbokslut)
14 november
15 november (budget)
6 december
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2017. Sammanträdena föreslås börja kl 19.00 utom
budgetsammanträdet som börjar kl 15.00.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges
sammanträden 2017 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15
november börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00:
11 januari
8 februari
8 mars
19 april (årsredovisning)
10 maj
14 juni (tertialrapport 1)
20 september
18 oktober (delårsbokslut)
14 november
15 november (budget)
6 december
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-05, § 187.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges
sammanträden 2017 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15
november börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00:
11 januari
8 februari
8 mars
19 april (årsredovisning)
10 maj
14 juni (tertialrapport 1)
20 september
18 oktober (delårsbokslut)
14 november
15 november (budget)
6 december
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Inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
2016/0238/060-1
Miriam Malm (V) har den 21 september 2016 inkommit med en motion om att ge
invånarna i Nynäshamns kommun insyn – öppna nämnderna för allmänheten.
2016/0244/060-1
Miriam Malm (V) har den 28 september 2016 inkommit med en motion om läxfri
skola.
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Dnr: KS/2016/0006/061

Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Akten

1. Inte delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att bygga en egen
matsal till eleverna i Sunnerbyskolan.
2. Inte delegera beslutanderätten för medborgarförslag om möjlighet för de
som fått fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo simhall.
3. Inte delegera beslutanderätten för medborgarförslag om inomhusskatepark
m m.
4. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om tillgång till brevlåda
och bussförbindelser i Kalvö industriområde till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
5. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att bygga en
hinderbana för att kunna träna styrka, snabbhet och balans till kultur- och
fritidsnämnden.
6. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att införskaffa en
dammsugare för att ta upp fimpar som slängs till miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden.
7. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en bättre trafiklösning
av korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen till miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden.
8. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att avgränsa en del av
fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård till kultur- och
fritidsnämnden.
9. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om resning av
kommunens anslagstavlor till kultur- och fritidsnämnden.
10. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om skridskobana på
Stadshusplatsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Inkomna medborgarförslag till och med 9 september 2016, till
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2016.
2016/0006/061-28
Medborgarförslag har inkommit från
om att bygga en egen matsal
till eleverna i Sunnerbyskolan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
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2016/0006/061-32
Medborgarförslag har inkommit från
om möjlighet för de som fått
fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo simhall. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget
till kultur- och fritidsnämnden.
2016/0006/061-36
Medborgarförslag har inkommit från Kalle Gärdek och Jesper Kaarlenkaski om
inomhusskatepark m m. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kulturoch fritidsnämnden.
2016/0006/061-37
Medborgarförslag har inkommit från
om tillgång till
brevlåda och bussförbindelser i Kalvö industriområde.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar
beslutandrätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2016/0006/061-38
Medborgarförslag har inkommit från Pär Knutsson om att bygga en hinderbana
för att kunna träna styrka, snabbhet och balans. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget
till kultur- och fritidsnämnden.
2016/0006/061-39
Medborgarförslag har inkommit från Lillemor Östergren om att införskaffa en
dammsugare för att ta upp fimpar som slängs. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2016/0006/061-40
Medborgarförslag har inkommit från
om en bättre trafiklösning av
korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2016/0006/061-42
Medborgarförslag har inkommit från Birgitta Larsson om att avgränsa en del av
fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar
beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om matsal för eleverna i
Sunnerbyskolan till barn- och utbildningsnämnden.
2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om möjlighet att träna i
Ösmo simhall för de som har fysisk aktivitet på recept till kultur- och
fritidsnämnden.
3. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om inomhusskatepark till
kultur- och fritidsnämnden.
4. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om tillgång till brevlåda
och bussförbindelser i Kalvö industriområde till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
5. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att bygga en
hinderbana till kultur- och fritidsnämnden.
6. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om dammsugare för att ta
upp fimpar som slängs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
7. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en bättre trafiklösning
av korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
8. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att avgränsa en del av
fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård till kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2016, § 134, att bordlägga
ärendet.
Följande medborgarförslag har inkommit till och med den 6 oktober 2016.
2016/0006/061-46
Medborgarförslag har inkommit från
om rensning av kommunens
anslagstavlor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.
2016/0006/061-49
Medborgarförslag har inkommit från Helén Adolfsson om en skridskobana på
Stadshusplatsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
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2016/0006/061-50
Medborgarförslag har inkommit från Jan Strandmark om en skridskobana på
Stadshusplatsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om rensning av
kommunens anslagstavlor till kultur- och fritidsnämnden.
2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om skridskobana på
Stadshusplatsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Yrkanden
Anna Ljungdéll (S) yrkar att medborgarförslag från
om att bygga
en egen matsal till eleverna i Sunnerbyskolan, medborgarförslag från Micael
Edlund om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo
simhall samt att medborgarförslag från Kalle Gärdek och Jesper Kaarlenkaski om
inomhusskatepark m.m ska beslutas av kommunfullmäktige istället för av barnoch utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden.
Lena Dafgård (SN) yrkar att medborgarförslag från Kalle Gärdek och Jesper
Kaarlenkaski om inomhusskatepark m.m ska beslutas av kommunfullmäktige
istället för kultur- och fritidsnämnden.
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Annas Ljungdélls (S) förslag om att
medborgarförslag om att bygga en egen matsal till eleverna i Sunnerbyskolan ska
beslutas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall till
kommunstyrelsens förslag eller bifall till Anna Ljungdélls yrkande.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller
bifall till Anna Ljungdélls yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla Anna Ljungdélls yrkande.
_______________________
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Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
2016/0008/102-42
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 27 september 2016. Ny ersättare för
Vänsterpartiet är Roger Malm och avgången ersättare Gabriella Sloot.
2016/0008/102-43
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 27 september 2016. Ny ersättare för
Kristdemokraterna är Johan Jergander och avgången ersättare Kristina Lundstedt.
2016/0008/102-44
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 27 september 2016. Ny ledamot för
Vänsterpartiet är Eva Westin Gustavsson och ny ersättare Elenore Österberg.
Avgången ledamot Sandra Piedrahita.
2016/0008/102-45
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från med den 27 september 2016. Ny ledamot för
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna är Parwana Sohrabi och ny ersättare
Lars-Åke Lundin. Avgången ledamot är Yvonne Lundin.
2013/0141/059-74
Inkommen e-post den 3 oktober 2016 från Ken Carlsson till kommunstyrelsen,
med kopia till ledamöterna i kommunfullmäktige.
2013/0141/059 – 76
Inkommen e-post den 12 oktober 2016 från Ken Carlsson till kommunstyrelsen
med kopia till ledamöterna i kommunfullmäktige.
2016/0006/061-53
Kultur- och fritidsnämnden har den 3 oktober 2016, § 60, beslutat att bifalla
medborgarförslag om simhallens öppettider.
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2016/0006/061-51
Kultur- och fritidsnämnden har den 3 oktober 2016, § 59, beslutat att anse
medborgarförslag om bibliotekens öppettider besvarat.

2015/0024/061-128
Barn- och utbildningsnämnden har den 29 september 2016, § 118, beslutat att
avslå medborgarförslag om kompetensutveckling i ämnet interkulturellt lärande.
2015/0024/061-127
Barn- och utbildningsnämnden har den 29 september 2016, § 119, beslutat att
avslå medborgarförslag om utbildning i retoriklek.
______________________
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2016/0010/102

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. entlediga Anna Ljungdéll från hennes samtliga uppdrag från och med den
1 november 2016.
2. entlediga Johan Jergander (KD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige med omedelbar verkan.
3. entlediga Fredrik Holmström (SD) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen med omedelbar verkan.
4. entlediga Sonja Perneby (SN) som ersättare i kommunfullmäktige 25
oktober 2016.
5. entlediga Daniel Sahlin (S) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden med
omedelbar verkan.
Jan-Ove Andersson (SD) återtar sin avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
2016/0010/102-24
Anna Ljungdell (S) har den 29 september 2016 inkommit med en avsägelse av
samtliga upprag från med den 1 november 2016.
2016/0010/102-33
Johan Jergander (KD) har den 30 september 2016 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2016/0010/102-35
Fredrik Holmström (SD) har den 5 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av
updraget som ledamot i kommunstyrelsen.
2016/0010/102-36
Jan-Ove Andersson (SD) har den 5 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
2016/0010/102-38
Sonja Perneby (SN) har den 17 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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2016/0010/102-37
Daniel Sahlin (S) har den 14 oktober 2016 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
________________________
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2016/0008/102

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse:
1. Jan-Ove Andersson (SD) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
2. Patrik Isestad (S) som ledamot i direktionen för Södertörns
brandförsvarsförbund.
Ärendebeskrivning
Jan-Ove Andersson (SD) vill nominera Jan- Ove Andersson (SD) till ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen.
Liselott Vahermägi (S) vill nominera Patrik Isestad (S) som ledamot i direktionen
för Södertörns brandförsvarsförbund.
____________________
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