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§ 54/16

Dnr KS/2016/0025/042

Nynäshamnsbostäders årsredovisning 2015
Sanja Batljan, VD för AB Nynäshamnsbostäder och Tommy Söderblom, ordförande AB
Nynäshamnsbostäder informerar om Nynäshamnsbostäders årsredovisning 2015.
___________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 5

Sammanträdesdatum
2016-03-23

§ 55/16

Dnr KS/2016/0042/008-5

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om följande:
Fredagen den 18 mars 2016 anordnade kommunen en näringslivsdag som bland annat innehöll
föreläsning med Daniela Rundqvist, seminarium om Norvik med NCC och information om
Bomässan 2016.
Näringslivets galafest hölls i Nynäshamn den 19 mars 2016. Under galan delades priser ut i olika
kategorier. Priset till årets företagare 2015 gick till Peter Johansson och företaget Markis City
AB. Pris till Årets unga företagare 2015 gick till Kasia Macieszonek och hennes företag Snygga
Naglar.
Den 31 mars 2016 kommer närings- och innovationsministern Mikael Damberg att besöka
Nynäshamns kommun för att prata om exportstrategin. Han ska även besöka företaget Olsberg
MSE AB.
Den 6 april 2016 kommer Södertörns rådslag att genomföras i Haninge med tema investeringar
på Södertörn.
Den 30 april 2016 kommer ett internt frukostmöte genomföras där man ska diskutera framtida
utveckling av Kalvö industriområde.
Den pågående undersökningen ”svensk företagsklimatsundersökning”, kommer att
offentliggöras i maj 2016. SKLs undersökning ”nöjd kund index” NKI kommer att offentliggöras
den 25 april 2016.
__________________________
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§ 56/16

Dnr KS/2016/0043/008-5

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Anna Ljungdéll, ordförande, informerar om fråga som ställts från Torbjörn Molander och Ken
Carlsson om att få delta vid kommunstyrelsens kommande sammanträde för att informera om
upphandlingsfrågor. Då frågorna som frågeställarna vill diskutera i huvudsak berör
upphandlingsnämndens ansvarsområde beslutar kommunstyrelsen att frågeställarna ska
uppmanas att kontakta Södertörns upphandlingsnämnd med begäran om att få diskutera frågorna.
Anna Ljungdéll tar på sig uppdraget att kontakta frågeställarna och informera dem om beslutet.
Anna Ljungdéll, ordförande, informerar om att kommunledningen och kommunens
personalutskott haft möte med de fackliga organisationerna i kommunen gällande
arbetsmiljöfrågor. Under mötet beslutades att kommunen ska formulera ett utredningsdirektiv
som ska överlämnas till en oberoende utredare. Direktivet ska kommuniceras till de fackliga
organisationerna innan det överlämnas till utredaren.
Agneta Tjärnhammar (M) återkopplar från Stadskärneföreningens senaste sammanträde. Agneta
återkommer med rapport om föreningens årsredovisning.

_____________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 7

Sammanträdesdatum
2016-03-23

§ 57/16

Dnr KS/2016/0044/008-5

Rapport - Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.
Klicka här för att ange text.

____________________
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§ 58/16

Dnr KS/2016/0045/008-5

Ekonomisk uppföljning
Johan Westin, ekonomichef, informerar om att kommunens budget är under kontroll.
Johan Westin informerar om det nya ekonomi- och fakturasystemet som kommunen håller på att
införa. Införandet av det nya systemet kommer medföra att den ekonomiska uppföljningen som
ska presenteras till kommunstyrelsen i april 2016 inte kommer att bli fullständig. Införandet
kommer dock inte att påverka den ekonomiska uppföljningen tertial 1 2016.

__________________
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§ 59/16

Dnr KS/2016/0025/042-5

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 5,4 miljoner bättre än budget 2015
motsvarande 3,0 % av kostnadsomsluttningen.

Det ekonomiska resultatet har under hela året visat på överskott, främst på grund av att nya
folkhälsoprojekt har planerats, men inte startats under året. Av kommunstyrelsens årsresultat på
5,4 miljoner kronor utgör folkhälsan 4,2 miljoner kronor. Övrig kommunstyrelseförvaltning, där
folkhälsan ingår som en del, har ett resultat på - 0,5 miljoner kronor. Mark och exploatering visar
ett överskott med 1,2 miljoner kronor och kommunalförbund, gemensamma avgifter med mera
visar ett överskott med 0,5 miljoner.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-03-14.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015

____
Kopia: Akten
Exp: Ec
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§ 60/16

Dnr KS/2016/0025/042-6

Nynäshamns kommuns årsredovisning 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2015 med följande justeringar:
omformulering av uttrycket ”går åt rätt håll” på sidan 6, tydliggörande av begreppen
”chefer i mellanställning”, ”första linjens chef” samt ”gruppchef” på sidan 48 samt
justering av angivna värden i årsredovisningen.
2. VA-verksamhetens resultat på 5,0 mnkr balanseras i internredovisningen för år 2016.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M) och Antonella Pirrone (KD)
deltog ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2015.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.
Externredovisningens resultat
Balanskrav
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god
ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte
ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska
det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

För 2015 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 100,8 mnkr, varav VAverksamheten utgör 5,0 mnkr samt realisationsvinster 61,2 mnkr.
Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 34,6 mkr. Resultatet för 2015
medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 21,7 mnkr.
Ombudgetering av investeringsanslag 2015 till 2016
I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående investeringar 2015 till
2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2015
2. VA-verksamhetens resultat på 5,0 mnkr balanseras i internredovisningen för år 2016.
______
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Yrkanden
Anna Ljungdéll, ordförande, föreslår kommunstyrelsen att föreslå komunfullmäktige att:
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2015 med följande justeringar:
omformulering av uttrycket ”går åt rätt håll” på sidan 6, tydliggörande av begreppen
”chefer i mellanställning”, ”första linjens chef”, samt ”gruppchef” på sidan 48 samt
justering av angivna värden i årsredovisningen. Justeringarna ska åtgärdas till utskicket
till kommunfullmäktiges sammanträde.
2. VA-verksamhetens resultat på 5,0 mnkr balanseras i internredovisningen för år 2016.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till ordförandens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen önskar att få stora dokument såsom årsredovisningen utskickat till sig i
pappersform i fortsättningen.
___________________________________

Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 61/16

Dnr KS/2015/0207/003-6

Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. anta förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter
2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning
3. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att förse hundbad, badplatser, parker,
motionsspår och friluftsområden med skyltar eller dylikt om vilka ordningsregler som
gäller på respektive plats.
Ärendet
De kommunala ordningsföreskrifterna är kommunens möjlighet att meddela föreskrifter utöver
ordningslagen för kommunen, eller del av denna, som behövs för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Kommunen ges därmed en möjlighet att anpassa föreskrifterna efter
de egna lokala behoven.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har uppdragit åt förvaltningen att
genomföra en översyn av gällande ordningsföreskrifter. Ett förslag till föreskrifter har upprättats
och varit ute på remiss till berörda myndigheter, politiska partier och Nynäshamns
stadskärneförening med flera. Utredningen har även inhämtat synpunkter från bland annat
Nickstabadets camping, Lövhagens vandrarhem och den ideella föreningen Lions. Därutöver har
allmänheten via kommunens webbplats haft möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på
förslaget. Översynen föreslår bland annat följande åtgärder:
•
•
•
•
•

Starkare betoning på trafiksäkerhet
Två hundbad där hundar kan bada okopplade inrättas i kommunen
Ett totalt fyrverkeriförbud i Nynäshamns centrum (även på nyårsafton) införs
Tillståndsplikten för ambulerande försäljning på vissa platser avskaffas
Vistelseförbudet för hundar i kommunens parker avskaffas

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 november 2015, § 234, och beslutade att
återremittera ärendet för att förtydliga syftet med alkoholförbudet och inhämta socialnämndens
synpunkter på hur ordningsföreskrifterna påverkar nämndens arbete.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 26 januari 2016, § 7, att anta förvaltningens
remissvar som sitt eget. Av yttrandet framkommer bland annat att förvaltningen varit delaktig i
framtagandet när det gäller frågan om alkoholförtäring på allmän plats och ser med
tillfredställelse på att förslaget uppmärksammat vikten av förbud mot alkoholförtäring efter de
promenadstråk där ungdomar rör sig på väg till och från uteställen vilket är viktigt som ett led i
det förebyggande arbetet mot ungdomsfylleri.
Justerarsignaturer
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§ 61/16

Vidare framgår av yttrandet att frågan om alkoholförbud på kommunens anlagda badplatser har
diskuterats med ungdomsteamet som bedömer att det redan idag finns ett generellt förbud för
ungdomar att dricka alkohol och att detta gäller på alla platser varför inte ungdomsgruppen
berörs av ett förbud i ordningsstadgan. När det gäller personer med en öppen
beroendeproblematik så vistas de mycket sällan på de kommunala badstränderna utan föredrar
andra platser. Vad förvaltningen känner till har det heller inte varit något stort problem med
alkoholförtärning på kommunens badplatser.
Socialnämnden bedömer med hänsyn till ovanstående att ett alkoholförbud på kommunens
badplatser kommer att påverka förvaltningens verksamhet i liten utsträckning. Förvaltningen kan
även se att det kan bli problem med tillsynen av förbudet varför det riskerar att få liten effekt.
Det kan dock finnas vinster ur ett folkhälsoperspektiv men också negativa effekter ur till
exempel ett turistperspektiv vilket dock ligger utanför förvaltningens område att bedöma.
Vidare beslutade socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att göra en översyn av
alkoholförbudet i gästhamnen då logiken inte är tydlig för socialnämnden, särskilt gällande
sträckningen av alkoholförbudet från ”färjebryggan” till och med piren.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. anta förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter
2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning
3. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att förse hundbad, badplatser, parker,
motionsspår och friluftsområden med skyltar eller dylikt om vilka ordningsregler som
gäller på respektive plats.

_____

Kopia: Akten
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§ 62/16

Dnr KS/2010/0298/028-9

Förslag till reviderad resepolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad
resepolicy för Nynäshamns kommun, att träda i kraft den 1 juli 2016, bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att initiera de
förändringar som föreslås i denna skrivelse.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-12-03 anta ett förslag till resepolicy för
Nynäshamns kommun, bilaga 2. Policyn skulle bidra till att uppfylla kommunens lokala
miljömål. En utvärdering av resepolicyn gjordes under 2014. Denna godkändes av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04. Arbetsutskottet beslutade då också att uppdra åt
kommunstyrelseförvaltningen att revidera resepolicyn med beaktande av de huvudsakliga förslag
som framkommit i utvärderingen.

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-03-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad
resepolicy för Nynäshamns kommun, att träda i kraft den 1 juli 2016, bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att initiera de
förändringar som föreslås i denna skrivelse.
______
Kopia: Akten
Exp: Pec, Arbetsgivaravdelningen
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§ 63/16

Dnr KS/2015/0236/005-6

Risk- och sårbarhetsanalys samt
personuppgiftsbiträdesavtal för Office 365
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen samt
personuppgiftsbiträdesavtalet för Office 365.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheten att teckna avtal med Microsoft om att
använda Office 365 som molntjänst för personal och förtroendevalda inom kommunen, vilket
ställer krav utifrån personuppgiftslagen. Representanter från samtliga förvaltningar har därför
tagit del i arbetet med att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys samt att granska
personuppgiftsbiträdes-avtal för molntjänsten (se bilagor ”Risk- och sårbarhetsanalys Office
365” samt ”Villkor för Onlinetjänster -1 April 2015”). Utfört arbete utgår från Datainspektionens
godkännande av Ale kommun som har motsvarande upplägg.

Molntjänsten möjliggör tillgång till modern teknik för kommunikation, lagring och åtkomst av
arbetsmaterial på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär bland annat att e-post, digitala
samarbetsytor och lagring kommer att hanteras genom molntjänsten.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-02-06.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen samt
personuppgiftsbiträdesavtalet för Office 365.
______

Kopia: Akten
Exp: IT-avdelningen
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§ 64/16

Dnr KS/2016/0063/449-1

Utvärdering av folkhälsosatsningen 2006-2016
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om att genomföra en utvärdering av
folkhälsosatsningen 2006-2016.
• Kostnaden för en extern utvärdering beräknas till 500 000 kronor och tas från de särskilt
avsatta folkhälsomedlen
Ärendebeskrivning
Folkhälsosatsningen med de särskilt avsatta medlen startade under 2006 och har pågått i 10 år.
Särskilda utvecklingsmedel tillsattes för att utveckla det sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbetet i kommunens verksamheter. Det långsiktiga målet var att förbättra
kommuninvånarnas hälsa. Under åren har 34 nämndprojekt genomförts och cirka 70 miljoner
kronor av kommunens budget har betalats ut till projektsatsningarna. Frågan är om
verksamheterna har utvecklat det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet och om
målet uppnåtts?

För att kunna få ett svar på frågorna har kommunstyrelseförvaltningen bedömt att en extern
utvärdering behöver genomföras för att få en så objektiv bild som möjligt. Därför skickades
offertförfrågningar ut under 2015 till Örebro -och Lindköpings universitet samt till Karolinska
Institutet (KI) för att undersöka kostnaderna. Örebro och Lindköping hade inte möjlighet att
lämna in något prisförslag.
Karolinska Institutet lämnade in ett prisförslag på 501 500 kronor och ett förslag på
genomförande som ska svara på frågorna:
1. Har folkhälsan förändrats mellan åren 2006-2015 i Nynäshamn
2. Har folkhälsoprojekten genererat till synergieffekter eller andra resultat?
3. Hur ser chefer respektive medarbetare på nyttan av folkhälsosatsningarna?
4. Vad finns det för förhoppningar och farhågor gällande den framtida folkhälsosatsningen hos
Nynäshamns anställda?
Kostnaderna består främst av forskarkostnader men också av OH kostnader, resor och
lokalkostnader.
KI kommer inte att kunna påvisa några direkta effekter på om satsningen direkt har påverkat
folkhälsan i kommunen eftersom projekten som pågått mellan åren 2006-2016 inte är
utvärderade med kontrollstudier. Kontrollstudier kräver att man antingen har kontrollgrupper
alternativt en baslinje/nulägesmätning. Många samhällsfaktorer påverkar folkhälsan och andra
påverkansfaktorer än projektens kan inte uteslutas när man inte använt sig av kontrollstudier.
Däremot går det att mäta vilka effekter satsningen bidragit till i kommunens verksamheter.

Justerarsignaturer
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En utvärdering kommer därför främst att fokusera på kvalitativa och subjektiva bedömning av
folkhälsosatsningen. Denna information kommer att samlas in via personliga intervjuer med
nyckelpersoner för varje projekt. Historik av de folkhälsoprojekt som pågått i kommunens
verksamheter och den kvantitativ data som finns att tillgå på befolkningsnivå kommer också att
samlas in. Historiken, befolkningsdata och resultatet av intervjuerna kan därefter fungera som
underlag för utvärderingen.
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om att genomföra en utvärdering av
folkhälsosatsningen 2006-2016.
• Kostnaden för en extern utvärdering beräknas till 500 000 kronor och tas från de särskilt
avsatta folkhälsomedlen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om att genomföra en utvärdering av
folkhälsosatsningen 2006-2016.
• Kostnaden för en extern utvärdering beräknas till 500 000 kronor och tas från de särskilt
avsatta folkhälsomedlen

______
Kopia: Akten
Exp: Folkhälsosamordnaren
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§ 65/16

Dnr KS/2009/0149/251-8

Medgivande till NCC att till kommunen ansöka om
marklov utifrån bestämmelser i Mark- och
exploateringsavtalet för hamnen i Norvik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger att NCC ansöker om marklov på fastigheten Kalvö 1:25, 1:11 m.fl.
etapp 2 och 3.
Reservationer
Catrine Ek (MP) reserverar sig mot beslutet.
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 medgivande av
övriga parter.

NCC har nu till Nynäshamns kommun och Stockholms Hamn AB inkommit med en ansökan om
medgivande att söka marklov för etapp 2 och 3.
Ansökan om marklov kommer sedan att beredas av bygglovsavdelningen på
Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen medger att NCC ansöker om marklov på fastigheten Kalvö 1:25, 1:11 m.fl.
etapp 2 och 3.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen medger att NCC ansöker om marklov på fastigheten Kalvö 1:25, 1:11 m.fl.
etapp 2 och 3.
Yrkanden
Catrine Ek (MP) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande Anna Ljungdéll (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till förslaget till beslut.
Justerarsignaturer
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Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut.
Ersättaryttrande
Miriam Malm (V) lämnar in ersättaryttrande. Yttrandet bifogas protokollet såsom bilaga 1.

______
Kopia: Akten
Exp: Plc, Mex, NCC
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Dnr KS/2015/0172/303-9

Beslut att avsluta planerna på VA-utbyggnad i
Rosenborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte kommer att
bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Rosenborg under VA-planens genomförandetid.
Bakgrund
För att komma till rätta med problem med vatten- och avloppssituationen i många av
kommunens fritidshusområden och i andra områden utanför tätorterna har en vatten- och
avloppsplan, en VA-plan, för Nynäshamns kommun tagits fram. Planen rör de cirka 4 700
hushåll som har egna eller gemensamma avloppsanläggningar och vattenbrunnar idag. VAplanen består av två delar, en VA-strategi som antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2012
och en VA-utvecklingsplan som antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2014.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i enlighet med VA-utvecklingsplanen sedan
sommaren 2015 med detaljplan för Fagersjö och Rosenborg i Grödby. Under planprocessen har
det visat sig att områdena har så olika förutsättningar att VA-plansprojektets ställningstagande är
att lyfta ut Rosenborg från VA-utbyggnadsplanen och avsluta detaljplanen för Rosenborg.
Detaljplan och VA-utbyggnad i Fagersjö fritidshusområde fortsätter som planerat.
Ärendet
Rosenborg består av 12 fastigheter på östra sidan av Sorundavägen. Området har mycket
fornlämningar vilket försvårar VA-utbyggnad och vidare utveckling i området, både för
kommunen och för fastighetsägarna.

VA-tekniskt hör områdena Fagersjö och Rosenborg inte ihop. För att ansluta Rosenborg till
kommunalt VA är det bra att avvakta ytterligare utveckling i närheten av Rosenborg på östra
sidan av Sorundavägen. Den utvecklingen bedöms som mindre trolig de närmaste 15 åren.
Rosenborg ligger förvisso inom utvecklingsområde för Grödby enligt översiktsplan från 2012,
men eftersom det redan pågår utveckling i Grödby väster om Sorundavägen blir utvecklingen i
närheten av Rosenborg troligtvis av senare. Bland utvecklingen kan nämnas Norr Enby 1:57,
detaljplan 846, som är klar för byggnation av cirka 40 bostäder och pågående detaljplan i
Fagersjö för nya bostäder bredvid skolan. Fler kommer dessutom troligtvis att bosätta sig
permanent i Fagersjö fritidshusområde när detaljplan och VA-utbyggnad är klar där om några år.
Rosenborg kom med sent i VA-planen, först till VA-utvecklingsplanen 2014. Fastighetsägarna
har därför inte fått information som de övriga VA-utbyggnadsområdena fick redan 2012-2013.
Ett möte hölls 12 nov 2015 med fastighetsägarna. De har olika åsikter i frågan och flera vill
inventeras först, vilket är möjligt först 2016 och skulle medföra att detaljplanen även för
Fagersjö fritidshusområde stannar upp.
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För Rosenborg medför detta att de får ha kvar sina enskilda vatten- och avloppslösningar. De
kommer att ingå i inventeringen av enskilda avlopp och vid behov behöver de åtgärda sina
avlopp. Även det kan bli kostsamt för fastighetsägarna om de måste ta hänsyn till fornlämningar.
Ett nytt beslut om att detaljplanelägga området rekommenderas först efter år 2030 för att inte
fastighetsägarna ska behöva göra två stora avloppsinvesteringar nära inpå varandra. Den innebär
i sin tur att utvecklingen i Rosenborg och dess närområde öster om Sorundavägen kommer att
stanna upp de närmaste 15 åren.
För VA-planen innebär beslutet att arbetet med VA-utbyggnaden koncentreras till övriga
områden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte kommer att
bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Rosenborg under VA-planens genomförandetid.

_____
Kopia: Akten
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Dnr KS/2015/0242/216-3

Yttrande över samråd - Vindkraftparkerna Söder
Landsort och Almagrundet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Företaget Svea Vind Offshore AB har initierat en prövning av miljötillstånd för att bygga
vindkraftverk i havet vid Söder Landsort, Nynäshamns kommun och Almagrundet, Värmdö
kommun.

I det nu aktuella samrådet ges intressenter tillfälle att yttra sig i ett tidigt skede över ett
samrådsunderlag som är en redogörelse för den planerade verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Nästa steg i tillståndsprocessen är att ta
fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Nynäshamns kommuns övergripande målsättning för energiförsörjningen är ett hållbart
klimatneutralt samhälle och att styra utvecklingen mot hållbara energisystem. Kommunen är
angelägen om att bidra till produktionen av förnyelsebar el.
Detta yttrande avgränsas till att endast avse den planerade vindkraftsparken Söder Landsort.
Synpunkter på samrådsunderlaget
Generella synpunkter
Dokumentets tydlighet skulle vinna på att de två områdena, Söder Landsort och Almagrundet
beskrevs var för sig. Namnen Öja och Landsort blandas i texten, vilket är förvirrande och bör
klargöras. Båda namnen är korrekta och har använts parallellt i många hundra år. I dagligt tal
brukar Landsort användas.

Kartorna som utvisar bland annat riksintressen är svåra att läsa och de saknar teckenförklaring.
Placering, antal och utformning
Vindkraftverkens slutliga placering bör anges i tillståndsansökan och inte fastställas efter det att
tillstånd givits så som föreslås i underlaget.

Det är tveksamt om det antal verk som anges i samrådshandlingen, 49 – 105 stycken, verkligen
får plats inom området. Detta behöver studeras närmare i kombination med övriga utredningar
som måste göras.
Verkens fundament bör utformas och anpassas så att de förstärker rev-effekten till gagn för
växter och djur och gör så liten skada som möjligt på grundområdena. Hänsyn måste också tas
till is- och vindförhållanden.
Justerarsignaturer
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Nätanslutning
Det finns ingen regionmätstation vid Stora Vika.
Marinbiologi
Grundområdena kring Landsort är viktiga lekplatser för strömming. Här har bedrivits ett
omfattande skärfiske sedan tidig medeltid. Man fiskade lekströmming med skötar på
grundområdena. Varje vår vandrar lax utmed Landsorts västra sida för att runda ön och fortsätta
upp mot sina lekplatser i norrlandsälvarna. På grundområdena finns också gott om säl.
Förutsättningarna för att minska skadeverkningarna för dessa arter behöver studeras noggrant.
Biologi
Landsort är en viktig rastplats för flyttfåglar både vår och höst. Verkens påverkan på fåglarnas
flygleder måste studeras. Även påverkan på fladdermöss behöver undersökas.
Kulturmiljö
Den nuvarande fyren är byggd 1689. Landsort har varit en viktig boplats för de skärfiskare som
fiskade strömming på de grundområden kring ön som nu utpekas som riksintresse för vindkraft.
Naturmiljö
Att beskriva naturmiljön på Landsort är inte relevant eftersom den inte påverkas av
vindkraftsverken. Beskriv istället naturmiljön på grunden.
Marinarkeologi
Det finns inga kända vrak i de utpekade grundområdena. Däremot är det mycket troligt att det
finns vrak både vid Yttre och Inre Karvasen, Sebogrund, Lönnbådan och Roxen då detta område
utgjort Landsorts angöring.
Sjöfart
En farled av riksintresse löper igenom vindkraftsområdena. Den finns inte beskriven i texten
eller utmärkt på karta. Denna farled kommer att få ännu större betydelse i framtiden då Norviks
hamn har öppnat för trafik.
Militära intressen
Flera skyddsområden för försvaret finns i anslutning till vindkraftsområdena. Hur dessa ligger i
anslutning till området behöver studeras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______

Kopia: Akten
Exp: Plc, Svea Vind Offshore AB
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Dnr KS/2015/0288/106-2

Yttrande över remiss - Bättre samarbete mellan stat
och kommun vid planering för byggande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och
utbudet av markanvisningar. Utredningen som antagit namnet Planprocessutredningen lämnade i
december 2015 sitt betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för
byggande (SOU 2015:109) till regeringen. Nynäshamns kommun har beretts tillfälle att senast
den 31 mars lämna synpunkter på förslaget
Sammanfattning
Utredningen har pekat på flera faktorer som i dagsläget minskar effektiviteten i
planeringsprocessen och redovisar bra förslag till förändrad lagstiftning. Det är dock svårt att
bedöma om de föreslagna förändringarna kan ge avgörande positiv effekt på bostadsbyggandet.
Plan- och bygglagen har utsatts för många förändringar de senaste åren och lagen förväntas
kunna användas för att tillgodose behovet av bostadsbyggande. För Nynäshamns kommun är
faktorer som exempelvis kollektivtrafikförsörjning och annan infrastruktur av största vikt för att
stärka marknadens vilja att medverka till byggande, det belyser inte utredningen tillräckligt.
Synpunkter på betänkandet
Att planera och bygga bostäder
Avsnittet belyser huvudsakligen på ett översiktligt och tydligt sätt de olika intressenterna i
planeringsprocessen. Det är bra och pedagogiskt. Gällande statens roll väcks dock frågor;
Länsstyrelsen har ett brett och inte så tydligt ansvar, är det effektivt och önskvärt? Grunden för
ansvaret behöver tydliggöras eftersom planläggning är en kommunal angelägenhet enligt PBL.
Kommunerna vägleds även av Boverket, en mer renodlad statlig organisation vore bra, av resursoch effektivitetsskäl både för staten och för övriga aktörer som är direkt beroende av statens
besked och bedömningar.

Den informativa illustrationen i figur 3.3 som visar principskeden vid prövning av bostadsprojekt
belyser med tydlighet hur det är kommunernas ansvarsområden som är avgörande i
planeringsprocessen. Utifrån beskrivningen av principskeden kan kostateras att skede två, ”Är
området lämpligt för bebyggelse” är det skede då kommunen kan och bör söka länsstyrelsens
synpunkter. Idealet vore att den typen av frågor hanteras i översiktsplanen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-02-25.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

______

Kopia: Akten
Exp: Plc, Näringsdepartementet
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§ 69/16

Dnr KS/2016/0056/513-5

Yttrande över remiss om trafikförändringar i
busstrafiken på Södertörn, sommaren och hösten
2016
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendet
Nobina har upprättat ett förslag till trafikförändringar inför sommar och hösten 2016.
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Kommunen reagerar starkt på de försämringar som föreslås och anser att detta kommer att leda
till ökad biltrafik och att kollektivtrafiken kommer att väljas bort av dem som har ett alternativ.
Förändringarna kommer i första hand att drabba barn, ungdomar och kvinnor som enligt
forskning åker mer kollektivt.
Nynäshamn har stor arbetspendling ut från kommunen men även in till kommunen. Nynäshamn
har redan tagit stora delar av besparingarna och försämringarna av kollektivtrafiken i länet och
ska inte behöva drabbas mer.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner förslaget till
yttrande över Nobinas förslag på förändringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_____

Kopia: Akten
Exp: SLL Trafikförvaltningen, Nobina, Plc
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Dnr KS/2014/0239/060-3

Kvinnotider i Ösmo simhall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 09.55 – 10:20.
Ärendebeskrivning
I en motion inkommen den 12 december 2014 föreslår Miriam-Irene Malm (V), Sandra
Piedrahita (V) och Madelaine Sloot (V) att kommunen ser över möjligheterna för kvinnotider på
simhallen i Ösmo, montering av insynsskydd samt om behov finns erbjuda simundervisning
enbart for kvinnor. Motionärerna föreslår även att det ska finnas möjlighet till att hyra eller köpa
Burkini.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 oktober 2015, § 74 att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen bland annat med anledning av ökade kostnader,
integration- och jämställdhetsaspekter.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-01-18.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Ersättaryttrande
Miriam Malm (V) lämnar in ersättaryttrande. Yttrandet bifogas protokollet såsom bilaga 2.

______
Kopia: Akten
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Ersattaryttrande den 23 mars 2016
yinglIgnclg!

Aft kvinnor ska fa egna tider i ett badhus at nagot som her& manga. Der at ocksa en fraga sum
skel- sig genom olika icleologier sarnt livsaskadningar.
Skalen till att Vansterpartiet skrev motionen at manga, men det storsta skalet at att vi bar Mining av ,drunkningstillbuden efter miinga ars minskande av dessa. Her kommer att fortsatta drunkna
om inte tier badhus underlattar for alla kvinnor att vanja sig vid vatten och forhoppningsvis lara
sig simma. Aft lamna Over ansvaret till foreningar som annu inte finns i Nynashamns kommun ir
trams och ett osynliggorande av problematiken.
Vart uppclrag som folkhalsokommun at att satta alla Nynaskunn i rat-else men idag kommer inte
alla kvinnor till badhusen. Har man som kvinna blivit sexuellt utsatt, sjukdomsdrabbad eller !icier
av komplex forsvarar det att ga till ett badhus.
.Att kvinnosim skulk vara segregerande oth diskrii‘linerande hailer vi verkligen inte med. um.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ett beslut sagt att man kan Ora avsteg frith
likabehandlingsprincipen om det majlimor for kvinnor, som av olika skal inte kan delta i vanlig
simning, art iinda delta. Da kan syftet med kvinnotider vara berattigat, enligt DO.
Fragan at urn man ser integrationen som en process eller ett ultimatum. T. Sthlms kommun bar
man. undersokt de som gr pa kvinnotider. Dels skulle de aldrig gatt och badat om det inte
funnits kvinnotider och efter tva ar har en majoritet av de som barjade gapt kvinnotider borjat
gá pa mixade tider, d v s att efter en tid blir det avdramatiserat och sjalvsakerheten tillrackligt stor.
Men det ar ju Hart enklare att stalla ultimatum; "var som jag, eller dra".
Men nagon integration skapar man aldrig pa det sattet.

For Vansterpartiet i .Nynashamn
Mitre Maim och Madelaine Sloot.
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Dnr KS/2015/0248/060-2

Svar på motion om ersättares yttranderätt i
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. a) Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av interpellationer och frågor som de väckt anses
besvarad. Bestämmelsen finns i nu gällande arbetsordning.
b) Bifalla förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för
icke tjänstgörande ersättare vid behandling av motioner som de väckt.
2. Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av politiska debatter i fullmäktige avslås.

Mötet ajournerades mellan kl. 10:36-10:45.
Ärendebeskrivning
I en motion från Antonella Pirrone (KD) som kom in 18 november 2015 föreslås att icke
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige ska ges yttranderätt vid behandling av ersättarens
interpellationer, enkla frågor och motioner. Syftet är enligt motionären att stärka demokratin i
kommunfullmäktige.
Motionären yrkar att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att i Nynäshamns
kommunfullmäktiges nya arbetsordning lägga till:
1. att icke-tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid behandling av interpellationer, enkla
frågor och motioner som de själva har väckt och ställt,
2. att icke-tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid politiska debatter i fullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. a) Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av interpellationer och frågor som de väckt anses
besvarad. Bestämmelsen finns i nu gällande arbetsordning.
b)Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av motioner som de väckt, avslås.
2. Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke
tjänstgörande ersättare vid behandling av politiska debatter i fullmäktige avslås.
Yrkanden
Anna Ljungdéll, ordförande, yrkar bifall till motionens att sats 1 b och avslag till motionens att
sats 2.
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Beslutsgång
Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.
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§ 72/16

Dnr KS/2016/0019/109-1

Rapport över obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
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
22 februari 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:
2015/0123/060
Bodil Toll (M) och Marcus Svinhufvud (M) inkom den 20 mars med en motion om ekologiska
livsmedel i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av f n av barn- och
utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden beräknas
behandla motionen i mars 2016. Kommunstyrelsen kan då tidigast behandla motionen i april
2016.
2015/0234/060
Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) har den 29 oktober inkommit med en motion
om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Motionen bereds för närvarande av barn- och
utbildningsförvaltningen.
2016/0048/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 17 januari
2016 inkommit med en motion om att anpassa barngrupper i förskolan.
Motionen bereds för närvarande av barn- och utbildningsförvaltningen.
2016/0055/060
Harry Bouveng (M) har den 3 februari 2016 inkommit med en motion om mandatperioder för
politiska förtroendeuppdrag i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
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2016/0060/060
Theresia Bergendahl (C) och Eva Wennerberg (C) har den 10 februari 2016 inkommit med en
motion om ny detaljplan för Torp 10:1. Motionen bereds för närvarande av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_______
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§ 73/16

Dnr KS/2016/0019/109-2

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
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 10 februari
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:
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 april 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 april 2016.
2015/0024/061-38 Medborgarförslag om grupprum för studier. Inkom
2015-05-29. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i april 2016.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
1530/2013 Medborgarförslag om att bygga en gång/cykelbana mellan Kalvö industriområde och
Solberga. Inkom 2013-08-13. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet
den 17 Mars 2016.
1670/2013 Medborgarförslag – Öppna parkeringsplats på Svandammsskolans gård under helger
och skollov. Inkom 2013-09-09. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i
ärendet den 21 april 2016.
62/2014 Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen. Inkom 2014-1104. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 19 maj 2016.
2015/0024/061-17 Medborgarförslag om att rädda Fagersjön. Inkom 2015-03-23. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 9 juni 2016.
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2015/0024/061-23 Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda på
parkeringsdäcket vid Alkärrsplan. Inkom 2015-04-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beräknas besluta i ärendet den 19 maj 2016.
2015/0024/061-46. Medborgarförslag om att sätta upp väggupp för att sänka hastigheten på
Nynäsvägen mellan Malmtorget och korsningen till Skolgatan.
Inkom 2015-07-13. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 9 juni
2016.
2015/0024/061-50. Medborgarförslag om att införa maxhastighet 30 km/h på Åkargränd mellan
Skogagatan och Vikingavägen. Inkom 2015-08-17. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beräknas besluta i ärendet den 9 juni 2016.
2015-0024/061-54. Medborgarförslag om en bro över väg 225 vid Spångbro. Inkom 2015-09-07.
2015/0024/061-56. Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i
närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15.
2015/0024/061-71. Medborgarförslag om badbryggor på Strandvägen.
Inkom 2015-11-02.
2015/0024/061-72. Medborgarförslag om en översyn av gångvägarna i Svandammsparken.
Inkom 2015-11-04.
2015/0024/061-75. Medborgarförslag om cykelställ med tak även i Spångbro.
Inkom 2015-11-19.
2015/0024/061-81. Medborgarförslag om att döpa om Spångbro torg m m. Inkom 2015-11-30.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet den 21 april 2016.
2015/0024/061-84. Medborgarförslag om att anlägga en gångväg genom parkmarken mellan
Vikgatan 2 F och Björkstigen för att fler ska få åtkomst till vattnet. Inkom 2015-12-09.
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.
2016/0024/061-2. Medborgarförslag om att förbättra infarten till Sjötelegrafen från
Industrivägen så att det blir lättare att svänga in. Inkom 2016-01-18.
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Medborgarförslag där beslutanderätten inte har delegerats till nämnd:

2015/0024/061-65. Medborgarförslag om fakturering för revisionsbiträde.
Inkom 2015-10-20. Förslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0024/061-79. Medborgarförslag om enskild firma. Inkom 2015-11-26.
Förslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2015/0024/061-80. Medborgarförslag om givande och tagande av mutor.
Inkom 2015-11-30. Förslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
______
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§ 74/16

Dnr KS/2016/0015/009-1

Rapport Balanslista
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_____
Kopia: Akten
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§ 75/16

Dnr KS/2016/0003/002-2

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-15 §§ 159-170, 2016-02-03 §§ 1-29, 201603-08 §§ 29-44. Kommunstyrelsens landsbygdsutskotts protokoll 2016-02-01 §§ 1-5 och 201603-07 §§ 5-8.

Tf chef för mark- och exploatering har undertecknat avtal om jordbuksarrende, del av neder
Söderby 20:5 skifte 1. Ks 2016/0002/059-2.
Tf chef för mark- och exploatering har undertecknat avtal om jordbruksarrende, Ösmo Överförs
Prästtorpet. Ks 2016/0002/059-9.
Tf chef för mark- och exploatering har undertecknat avtal om jordbruksarrende, Österby
1:24/Granlund. Ks 2016/0002/059-13.
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att godkänna överlåtelse av exploateringsavtal för
Telegrafen 7 med flera. 2016/0049/251-1.
Kommunchefen har förordnat Anna Eklund som tillförordnad chef för arbetsgivaravdelningen 14
mars – 20 mars 2016. Ks 2016/0012/022-1.
Kommunchefen har beslutat om budgetansvariga, ersättare för budgetansvariga och granskare.
Ks 2016/0013/002-2 och Ks 2016/0013-002-3.
Kommunchefen har beslutat att inte ta upp medborgarförslag om ”Hemligstämplat material” till
prövning. Ks 2015/0024/061-104.
Kommunchefen har beslutat att inte ta upp medborgarförslag om att städa stranden på Yttre
Gården till prövning. Ks 2016/0006/061-11.
Kommunjuristen har beslutat avslå begäran om att få ta del av handlingar. Ks 2016/0003/002-1
_______
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§ 76/16

Dnr KS/2016/0022/069-5

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

KS/2016/0062/403 -1
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - Redovisning uppföljning lokala miljömål för 2014.
KS 2016/0001/009-52
Länsstyrelsens beslut - Tillstånd till ingrepp enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (KML)
(1988:950) i fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom Haninge, Nynäshamn,
Nacka och Stockholm kommun, Stockholms län, Bet 43111-3784-2016
KS 2016/0077/331-1
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2016-02-18, § 27, Skötselplan för
gröna utemiljöer som ingår i Park- och naturenhetens regi.
KS 2015/0255/108-5
Förvaltningsrätten - Dom - Mål nr 23078-15 - Överklagande av kommunstyrelsens handläggning
- En kommunallag för framtiden.
KS 2016/0086/559-1
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens utredningsdirektiv - Utvecklingen i Nynäshamns
hamnområde på kort, mellan och lång sikt.
____
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§ 77/16

Dnr KS/2016/0040/008-5

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning
16:6 Ny metod att föreslå internränta för år 2017.
16:7 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019.
______
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§ 78/16

Dnr KS/2016/0101/008-1

Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inbjudan till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kurs 1
Inkom
2015-03-04
Anordnare PwC
Ämne
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen
Tid och plats 21 april 2016 Stockholm
Anmälan Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell
avbokning.
______
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