PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-10-04

Plats och tid
Kommunhuset Nynäshamn, 2017-10-04 kl. 08:30-12.30, 13.30-15.00

Beslutande
Patrik Isestad (S), ordförande
Daniel Adborn, (L)
Inger Andersson (S)
Thomas Johansson, (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Kristian Ek (MP) §§ 185–191
Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Kristian Ek §§ 192-214
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C)
Tony Björklund (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Maria Schneider (S), Elenore Österberg (V), Linda Walkeby (S), Rolf Hofsten (PP), Sophia Sturesson (L),
Bernt Månsson (MP) tjänstgör fr o m § 192, Marcus Svinhufvud (M), Georgios Tsiouras (M), Tommy
Cumzelius (M) t o m kl 14.50, Antonella Pirrone (KD) t o m kl 14.30, Jan-Ove Andersson (SD)

Övriga deltagare
Tommy Fabricius kommunchef, Johan Augustsson barn- och utbildningsnämndens ordförande, Nicholas
Nikander kommunfullmäktiges ordförande §§ 185-192, Jonas Karlsson näringslivschef § 185-192, Christian
Wigren tf kanslichef, Dan Olén tf ekonomichef, Sirpa Slotte verksamhetscontroller § 185-191, Marie Stålbom
Warg verksamhetscontroller § 185-192, Linn Marsten t f personalchef § 185-192, 202-214, Mikael Gustafsson
t f planeringschef, Charlotte Dahlbom socialchef § 185-192, Erika Wikström kommunikationschef § 185-192,
Sandra Zachrisson projektledare, tf barn- och utbildningschef Ilana Hart §§ 185-192, Åsa Gutesten HRstrateg §§ 185-188, Erik Johnsson klimatstrateg §§ 193-212, Deniz Tütüncü samhällsplanerare §§ 193-212,
Ellinor Magnusson fastighetschef § 195, Jesper Skoglund stadsmiljöchef § 195, Eva Ryman sekreterare

Paragrafer
§§ 185-214

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
2017-10-06 kl 09.30
Underskrifter
Patrik Isestad (S)
ordförande
Daniel Adborn (L)
justerare

Harry Bouveng (M)
justerare

Eva Ryman, sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-04 §§ 185-196, 200-211, 213-214
Anslaget sätts upp: 2017-10-06
Anslaget tas ned: 2017-10-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 2

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Plats och tid
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort 2017-10-04 kl. 08:30-12.30, 13.30-15.00

Beslutande
Patrik Isestad (S), ordförande
Daniel Adborn, (L)
Inger Andersson (S)
Thomas Johansson, (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Kristian Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C)
Tony Björklund (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Maria Schneider (S), Elenore Österberg (V), Linda Walkeby (S), Rolf Hofsten (PP), Sophia Sturesson (L),
Marcus Svinhufvud (M), Georgios Tsiouras (M), Tommy Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD),
Jan-Ove Andersson (SD)

Övriga deltagare
Tommy Fabricius kommunchef, Johan Augustsson (S) ordförande barn- och utbildningsnämnden,
Mikael Gustafsson t f planeringschef, Erik Johansson klimatstrateg, Deniz Tütüncü samhällsplanerare, Sandra
Zachrisson projektledare, Linn Marsten tf personalchef, Kicki Lundgren samordnare feriearbete, Eva Ryman
sekreterare

Paragrafer
§§ 197-199, 212

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-04
Underskrifter
Patrik Isestad (S)
ordförande
Daniel Adborn (L)
justerare

Harry Bouveng (M)
justerare

Eva Ryman
sekreterare
______________________________________________________________________________

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-04 §§ 197-199, 212
Anslaget sätts upp: 2017-10-04
Anslaget tas ned: 2017-10-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

Innehållsförteckning

Sida
5

§ 185

Näringslivsfrågor

§ 186

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter

§ 187

Rapport om Södertörnssamarbetet

§ 188

Rapport arbetsmiljöfrågor

§ 189

Rapport om Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen

§ 190

Rapport mark- och exploatering

§ 191

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1 januari - 31 augusti 2017

§ 192

Tertialuppföljning (T2) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 31 augusti
2017

13

§ 193

Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26

15

§ 194

Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Ösmo

20

§ 195

Förvärv av Kvastbindaren Fastighets AB

22

§ 196

Information om belysningsutmaningen

§ 197

Remiss - Klimatfärdplan för Stockholmsregionen

25

§ 198

Remiss - Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (Reviderad
2017-09-21)

26

§ 199

Remiss av promemoria med förslag till ändrade
bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft, svar senast 2
oktober dnr M2017/01639/R

29

§ 200

Åtgärder till följd av granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

31

§ 201

Svar på medborgarförslag att kommunen tar av friskvårdskassan och ger alla
65+are ett par broddar att sätta på skorna

32

§ 202

Rapport balanslista

35

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 203

Rapport över obesvarade motioner

36

§ 204

Rapport över obesvarade medborgarförslag

38

§ 205

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige

40

§ 206

Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen

42

§ 207

Tjänsteutlåtande gällande kommunens sommarjobbssatsning 2018

44

§ 208

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

46

§ 209

Anmälan av delegationsbeslut

47

§ 210

Skrivelser och beslut

48

§ 211

Cirkulär

48

§ 212

Remiss över Nynas AB prövotidsredovisning med utredningar avseende område
E2, mål nr M 2293-07

§ 213

Övrig fråga

§ 214

Övrig fråga om modulbyggnad på Estö
Paragraferna behandlades i följande ordning: 185-192, 213-214, 193-212

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 185a)/17

Beslut om närvaro
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medge att Nicholas Nikander närvarar vid sammanträdet.
Reservation
Tony Björklund (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande
Ordföranden Patrik Isestad (S) föreslår att kommunfullmäktiges ordförande Nicholas Nikander
(L) medges rätt att närvara vid sammanträdet.
Tony Björklund (SD) yrkar avslag till förslaget.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 6

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 185 b/17

2017/0035/008

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om resultat av Svenskt näringslivsranking.
Information lämnas bland annat om undersökningen, utvecklingen under perioden 2008-2017
och områden att prioritera.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 186/17

2017/0034/008

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Lars-Åke Lundin (S) rapporterar att ordförande för SRV har avgått. Harry Bouveng (M)
informerar om att ordförandeuppdraget roterar mellan ägarkommunerna. Kommunstyrelsens
ordförande (S) informerar om att en extra stämma kommer att hållas.
Kristian Ek (MP) informerar om Landsbygdsutskottets pågående projekt, inarbetande av
landsbygdsfrågor i översiktsplanen, arbetet med Leaderprojekt, bredbandsfrågor på landsbygden
och utvärdering av arbetet med landsbygdsfrågor.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 8

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 187/17

201770033/008

Rapport om Södertörnssamarbetet
Ordförande Patrik Isestad (S) rapporterar att en stor del av de frågor som diskuterats inom
Södertörnssamarbetet under hösten har varit infrastrukturfrågor och remissen om Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 188/17

2017/0017/020

Rapport arbetsmiljöfrågor
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.
Föredragning

Kommundirektör Tommy Fabricius informerar om bakgrunden till rapporten och arbetet med
arbetsmiljöfrågorna.
HR-strateg Åsa Gutesten redovisar statusrapport för åtgärder med anledning av den externa
arbetsmiljöutredningen.
Rapporten innefattar följande åtgärdspunkter:
Chefs- och ledarskapet ska stärkas i kommunen.
Kompetensutvecklingen organiseras och tillgodoses inom hela organisationen.
Kunskapen och förmågan att arbeta med kommunens vision och mål ska stärkas på alla
chefsnivåer.
Resultaten från medarbetarundersökningen följs upp.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (enligt arbetsmiljölagen) bedrivs
Arbetsgivaravdelningens kontroll och stöd ut till organisationen förbättras.
Kommunledningsgruppens roll och syfte ska tydliggöras, gruppens arbete bli synligare och dess
budskap spridas effektivare ut i organisationen.

KLGs handlingsplan fogas till protokollet som bilaga B.
_______
Kopia: Akten
Exp: HR-strateg

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 189/17

Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen
Tf planeringschef Mikael Gustafsson informerar om att följande projekt behandlats i
samrådsgruppen: Program för Segersäng och program för Landfjärden, projektdirektiv för
gästhamnen och Grödby, samt att gå vidare med planuppdrag för Humlan 8 och Ribban 9.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 190/17

Rapport mark- och exploatering
Ärendet utgår.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 191/17

Dnr KS/2017/0021/042-9

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden
1 januari - 31 augusti 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ett förtydligande av hur färgkoderna i
dokumentet ska tolkas.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport for kommunstyrelsens
verksamheter under perioden januari — augusti 2017.
Resultatet totalt for kommunstyrelsens verksamheter per 2017-08-31 uppgår till 1,8 mnkr
jämfört med budget.
Prognosen for helåret 2017 är ett resultat på -1,1 mnkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T2) for kommunstyrelsens
verksamheter, perioden 1 januari — 31 augusti 2017.
Föredragning

Kommundirektör Tommy Fabricius och tf ekonomichef Dan Olén föredrar ärendet.
Yrkanden

Harry Bouveng (M) yrkar återremiss av ärendet för en förtydligande av hur färgkoderna i
dokumentet ska tolkas.
Ordförande Patrik Isestad (S) instämmer i Harry Bouvengs (M) yrkande om ett förtydligande av
hur färgkoderna ska tolkas.
_______

Skickas till
Akten
Ekonomichefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 192/17

Dnr KS/2017/0023/042-15

Tertialuppföljning (T2) för Nynäshamns kommun,
perioden 1 januari - 31 augusti 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2017.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att
vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
1. Verkställa KS § 64 2017 genom att bevilja 1 265 tkr av kommunstyrelsen
ofördelade medel för finansiering av Rik fritid/temafritids vårtermin 2017.
2. Bevilja 1 500 tkr av kommunstyrelsen ofördelade medel till Barn- och
utbildningsnämnden för att fördela statsbidrag som från 2017 ingår i den
kommunalekonomiska utjämningen. Statsbidraget avser ”Rätt till komvux” och
fördelades inte i samband med mål och budget 2017.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunfullmäktiges behandling
av rapporten göra ett skriftligt förtydligande av färgkoder i dokumenten,
alternativt föredra rapporten vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Protokollsanteckning

Tony Björklund (SD) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en
kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till
augusti 2017. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I
rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2017.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 192/17
Periodens resultat för koncernen Nynäshamns kommun är 66,6 miljoner kronor, jämfört med
82,0 miljoner kronor samma period föregående år. AB Nynäshamnsbostäder visar ett resultat på
12,7 miljoner kronor vilket är 2,1 miljoner kronor bättre än under samma period föregående år.
De övriga bolagen och förbundet redovisar smärre under- eller överskott.
Kommunen redovisar ett resultat på 53,4 miljoner kronor för årets första åtta månader 2017,
vilket är 16,9 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2016.
Verksamhetens intäkter är 5,5 miljoner kronor lägre jämfört med föregående delårsrapport,
medan verksamhetens kostnader har ökat med 49,7 mnkr. Skatteintäkterna och de generella
statsbidragen har ökat med 41,7 miljoner kronor. Finansnettot har försämrats med 0,7 miljoner
kronor från -2,7 miljoner kronor till -3,4 miljoner kronor.
För helåret beräknas kommunens resultat till 18,4 miljoner kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor
sämre än budget.
Fördelning av ofördelade medel
På KS sammanträde i mars 2017 beslutades under §64 att avsättning av kommunstyrelsens
ofördelade medel skulle göras för finansiering av vårterminen 2017 i projektet Rik
fritid/temafritids. Avstämning av faktisk kostnad skulle göras i samband med tertialrapport 2.
Kostnaden för vårterminen är fastställd till 1 265 tkr. Förslaget är nu att dessa medel överförs till
barn- och utbildningsnämnden.
Statsbidraget ”rätt till komvux” har tidigare varit ett statsbidrag som inte ingått i den
kommunalekonomiska utjämningen. Från och med 2017 så ingår den och tyvärr så fördelades
den inte i samband med att mål och budget 2017 fastställdes. För att rätta till detta så är förslaget
att från kommunstyrelsens ofördelade överföra 1 500 tkr till barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1.Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2017.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta
åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
1. Verkställa KS§64 2017 genom att bevilja 1 265 tkr av kommunstyrelsen
ofördelade medel för finansiering av Rik fritid/temafritids vårtermin 2017.
2. Bevilja 1 500 tkr av kommunstyrelsen ofördelade medel till Barn- och
utbildningsnämnden för att fördela statsbidrag som från 2017 ingår i den
kommunalekonomiska utjämningen. Statsbidraget avser ”Rätt till komvux” och
fördelades inte i samband med mål och budget 2017.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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§ 192/17
Föredragning

Tf ekonomichef Dan Olén föredrar ärendet.
Yrkanden m m

Harry Bouveng (M) yrkar att ny punkt tillförs beslutet att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att till kommunfullmäktiges behandling av rapporten göra ett
skriftligt förtydligande av färgkoder i dokumenten, alternativt föredra rapporten vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Tony Björklund (SD anmäler att han inte deltar i beslutet.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på förslaget till beslut med det av Harry Bouveng (M) yrkade
tillägget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut med det av Harry
Bouveng (M) yrkade tillägget.
______

Skickas till
Akten
Exp: Ekonomichefen, Bun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 193/17

Dnr KS/2017/0289/251-1

Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26.
2. Godkänna undertecknat föravtal avseende väg 545 mellan Trafikverket och Nynäshamns
kommun.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med punkt 1 och 2, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja avtal med
Trafikverket avseende väg 545 och underteckna handlingar tillhörande ärendet.

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Björsta 2:23 och 2:26 med flera har upprättats. För att
reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen har ett
exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören U & P i Nynäshamn AB.
Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar inom exploateringsområdet.
Exploateringsavtalet innehåller även en överenskommelse om bildande av ledningsrätt för
kommunala VA- anläggningar på exploatörens fastigheter.
Till exploateringsavtalet hör även ett föravtal med Trafikverket avseende ombyggnadsåtgärder
av väg 545.

Ärendet
Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Björsta 2:23 och 2:26 med flera har upprättats.
Detaljplanen möjliggör utbyggnad av ca 70 bostäder (friliggande villor, parhus och radhus) samt
ett mindre verksamhetsområde för handel, kontor, lager och småindustri inom området Björsta i
Ösmo. Exploatör för projektet är U & P i Nynäshamn AB. Fastigheterna inom planområdet ägs
av exploatören, förutom en villafastighet som ägs av privatpersoner.
Exploateringsavtalets syfte och avgränsning
För att reglera hur exploatering av detaljplaneområde ska genomföras har U & P i Nynäshamn
AB och kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar byggandet och finansiering av
anläggningar. Det gäller dels vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem
som ska finansiera åtgärderna. Exploateringsavtalet innehåller även en överenskommelse mellan

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 193/17
U & P i Nynäshamn AB och kommunen avseende ledningsrätt för kommunala VAanläggningar.
Exploateringsavtalets omfattar ett exploateringsområde som består av detaljplaneområdet samt
del av den allmänna vägen 545.
Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner
exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar Detaljplan för Björsta 2:23
och 2:26 m fl.
Ansvar för utförande, drift och underhåll
U & P i Nynäshamn AB ansvarar för all utbyggnad inom exploateringsområde, till exempel
bostäder och lokaler, gator och övriga allmän platsmark, anläggningar för vatten, avlopp och
dagvatten. Exploatören ansvarar även för utbyggnad av trafiksäkerhetsåtgärder av väg 545, bland
annat en gångbana till busshållplats Björsta.

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet. Exploatören, och därefter
en samfällighetsförening, ansvarar för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar,
parkeringsplatser och grönytor m.m.
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och underhåll av
kommunala VA- anläggningar.
Kommunen är inte huvudman för dagvatten. Exploatören, och därefter en samfällighetsförening,
ansvarar för drift och underhåll av dagvattenanläggningar inom planområdet.
Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av gångbanan och övriga väganordningar
tillhörande väg 545.
Finansiering
Kommunen har inga ekonomiska åtaganden i denna exploatering. U & P i Nynäshamn AB
bekostar samtliga anläggningar och byggnationer (inklusive projektledning, projektering,
upphandling, anläggande m.m.) inom exploateringsområdet.

Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet har exploatören
ställt säkerhet i form av moderbolagsborgen. Säkerhetens storlek motsvarar exploatörens
finansiella åtagande enligt exploateringsavtalet.
Överenskommelse om ledningsrätt
Kommunen och exploatören har ingått överenskommelse om bildande av ledningsrätt för
kommunala VA- anläggning på exploatörens fastigheter inom exploateringsområde.
Ledningsrättsupplåtelsen ska ske utan ersättning och exploatören ska betala för
ledningsrättsförrättningen hos Lantmäteriet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Föravtal väg 545
Planområdet ligger invid väg 545 som idag saknar gångbana som separerar fotgängare från
fordonstrafiken, vilket gör att trafikanter inte kan ta sig till och från busshållplats Björsta på ett
trafiksäkert sätt. Även en säker passage över väg 545 saknas.

I samband med exploateringen av Björsta ställer Trafikverket krav på att väg 545 utanför
planområdet förbättras avseende trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Kommunen och
Trafikverket har därför tecknat ett föravtal som fastställer att Kommunen ska bygga ut nya
gångbanor från planområdets entré till busshållplats ”Björsta” samt iordningställa
sidoförskjutningar av vägbanan i syfte att sänka hastigheten på sträckan. Trafikverket kommer
därefter att ta över anläggningarna och ansvarar för drift och underhåll. Föravtalet kommer att
följas upp med ett nytt avtal som ska reglera garantitider, trafikföring under byggnadstiden m.m.
Genom exploateringsavtalet har kommunens åtaganden förts över på exploatören.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den nya exploateringen i Björsta uppfyller
översiktsplanens mål och strategier om en levande landsbygd. Den nya exploateringen i Björsta
möjliggör att kommunen växer i den befintliga orten Lidatorp. Bostäder, verksamheter och
arbetsplatser skapas med de nya byggrätterna. Vidare skapar exploateringen i Björsta
förutsättningar att bo och arbeta i mindre skala utanför de stora tätorterna och Lidatorp/Björsta
får en utvecklad möjlighet till service samt bibehålla kollektivtrafik i och med ett utökat
befolkningsunderlag. Det nya bostadsområdet och arbetsplatserna får gångstigar mot
naturmarken utanför exploateringsområdet som möjliggör för rekreation och friluftsliv.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen kan godkänna exploateringsavtalet för
Björsta 2:23 och 2:26 utifrån exploatörens ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen har utrett
U & P i Nynäshamn AB:s förutsättningar att genomföra projektet. Bolaget omfattas av lägsta
risk enligt UC riskprognos och sannolikheten att bolaget kommer på obestånd inom 12 månader
bedöms som låg.
Slutligen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att ett godkännande av exploateringsavtalet
bidrar till att uppfylla de kommungemensamma målen för 2017-2020. Genom nya attraktiva
bostäder kan Nynäshamn växa som kommun. Utbyggnaden av Björsta bedöms som positiv för
kommunens bostadsförsörjning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26.
2. Godkänna undertecknat föravtal avseende väg 545 mellan Trafikverket och Nynäshamns
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med punkt 1 och 2, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja avtal med
Trafikverket avseende väg 545 och underteckna handlingar tillhörande ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26.
2. Godkänna undertecknat föravtal avseende väg 545 mellan Trafikverket och
Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med punkt 1 och 2, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja avtal med
Trafikverket avseende väg 545 och underteckna handlingar tillhörande ärendet.
______
Kopia: Akten
Exp: Mark- och exploateringschefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 194/17

Dnr KS/2017/0311/214-2

Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Ösmo
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Granskningsutlåtande godkänns
2. Detaljplanen för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Ösmo godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige enligt 5 kap. 29 § ÄPBL 1987:10.

Sammanfattning
Detaljplanen syfte är att möjliggöra byggandet av cirka 70 bostäder, vilka är sammanbyggda och
fristående bostäder av varierande hustyp i samklang med landskapet och terrängen. Planförslaget
innehåller även ett mindre verksamhetsområde för handel, kontor, lager och icke störande
småindustri. Tillfarten till området sker via befintlig infrastruktur.
Granskning av planförslaget har ägt rum 30 november 2016 till 9 januari 2017.
Synpunkter från granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande och
antagandehandlingar har upprättats.
Bakgrund/Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2007, § 286 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett detaljplaneprogram och samråda inom
detta område. Planområdet ligger norr om Nynäshamn i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse och intill riksväg 73 och gamla Nynäsvägen (väg 545). Området gränsar i norr till en
samlad permanentbebyggelse i Lidatorp och i söder till villafastigheter längs Älvuddsvägen.
Samråd för programmet skedde under tiden 30 maj till 27 juni 2014. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 december 2009 att godkänna samrådsredogörelsen för
programsamrådet samt besluta om planstart.
Planarbetet var ute på samråd år 2014. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram och
förslaget bearbetades ytterligare. Avvikelser mellan programförslaget och samrådsförslaget är
bland annat att färdigställandet av väg 73 medför ändrade förutsättningar såsom avståndet mellan
väg 73 och närmaste bostad, buller samt tekniska utredningar.
Utställningshandlingar upprättades i oktober 2016 och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 17 november 2016, § 243 att godkänna upprättad samrådsredogörelse och ge Miljöoch Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen för granskning.
Granskning ägde rum 30 november 2016 till 9 januari 2017. Synpunkter under granskningen har
sammanställts och ett granskningsutlåtande upprättades den 19 maj 2017. Yttranden under
granskningen har endast lett till redaktionella ändringar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10, vilken var den
plan- och bygglag som gällde när detaljplanearbetet inleddes.
Förslag till beslut

1. Granskningsutlåtande godkänns
2. Detaljplanen för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Ösmo godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige enligt 5 kap. 29 § ÄPBL 1987:10.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Granskningsutlåtande godkänns
2. Detaljplanen för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Ösmo godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige enligt 5 kap. 29 § ÄPBL 1987:10.
________

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 195/17

Dnr KS/2017/0343/252-2

Förvärv av Kvastbindaren Fastighets AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärv av Kvastbindaren
Fastighets AB, org 559005-2444.
Protokollsanteckning

Tony Björklund (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Under våren inleddes förberedelse för köp av fastigheten Kvastbindaren 3, org 559005-2444.
Köpeskillingen för bolaget Kvastbindaren Fastighets AB beräknas till 12 308 607 kr, varav
308 607 kr utgör bolagets kassa. MSF har för avsikt att likvidera bolaget efter förvärv.
Konsekvensbeskrivning av likvidering beskrivs i bifogat PM.
Bakgrund
Idag sitter Stadsmiljös personal trångt i inhyrda lokaler, en tidigare bensinstation i Ösmo. Det
finns inte plats för maskiner vilket skapar merarbete och ineffektivitet. Ösmo kommundel är
under utveckling och invånarantalet förväntas dubblas när pågående planer är slutförda. Vilket
medför att behovet av närhet och utrymme kommer att öka. Ösmo ligger strategiskt mitt i
kommunen vilket effektiviserar resor inom kommunen. Förvärvet skulle medföra uppsägning av
inhyrda lokaler med en kostnad om ca 500 tkr/år. Köpeskillingen om 12 mkr kan jämföras mot
en förväntad nybyggnadskostnad för motsvarande industribyggnad om ca 42 mkr (30
tkr/m2x1421m2). Genom att förvärva fastigheten finns utrymme för maskinpark och upplag.
Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslår att kommunstyrelsen godkänner förvärv av
Kvastbindaren Fastighets AB.
Föredragning
Fastighetschef Ellinor Magnusson föredrar ärendet.
Yrkande
Ordförande Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förslaget och att förslaget överlämnas till
kommunfullmäktige, samt att beslutet kompletteras med företagets organisationsnummer.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 196/17

Information om belysningsutmaningen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 197/17

Dnr KS/2017/0319/403-2

Remiss - Klimatfärdplan för Stockholmsregionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till remissyttrande som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-12.
I samband med framtagandet av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS),
har Tillväxt-och regionplanenämnden parallellt även skickat ut Förslag till Klimatfärdplan 2050
för remissutlåtande.
Nynäshamns kommun är generellt positiv till Klimatfärdplanen, som är ett viktigt första steg för
att påbörja den stora förändring en klimatneutral Stockholmsregion kräver. Texten tar upp och
sammanfattar många viktiga möjligheter och verktyg, men kommunen efterlyser tydligare fokus
på kollektivtrafikens roll i ytterområdena, olika kommunala förutsättningar samt diversifiering
av fossilfria och hållbara bränslealternativ.
Beslutsunderlag
Trafik och regionplanenämndens Förslag till Klimatfördplan 2050 för Stockholmsregionen (TRN
2016-0082).
Bakgrund
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Parallellt med utställningen har tillväxt- och
regionplanenämnden skickat ut Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienummer
TRN 2016-0082) på remiss för inhämtande av synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till
handa senast 2017-10-02.

Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete.
Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade
klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger på
de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen. Färdplanen har status som ett
planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och
statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 26

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 197/17
Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor (växthusgasutsläpp över tid), vägval
och verktyg för genomförande. Färdplanen belyser även behovet av att minska regionens globala
klimatavtryck. Stockholms läns landsting önskar i remissvaren får svar på om de föreslagna
utsläppsbanorna, vägvalen och verktygen är rimliga och genomförbara, samt hur
remissinstanserna (i detta fall Nynäshamns kommun) kan bidra till att uppnå de regionala målen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget.
______

Kopia: Akten
Exp: Stockholms läns landsting

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 198/17

Dnr KS/2017/0320/219-4

Remiss - Landsbygds- och skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till remissyttrande som sitt eget, dock med den ändringen att
sista stycket skall ha följande lydelse:
Strandskydd
Som landsbygds- och skärgårdskommun vill Nynäshamn lyfta frågan om ett behov av en
reformering av strandskyddet. Strandskyddet i sin nuvarande utformning försvårar och i många
fall t o m omöjliggör en utveckling av landsbygd- och skärgård och strider därför mot grundidén
med såväl strategin som RUFS 2050.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-27.
Strategins övergripande syfte är att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i
skärgården i Stockholms län.
Nulägesanalysen visar att
• Det råder stor övervikt på småhus i landsbygd och skärgård
• Utbildningsnivån är lägre i skärgården och på landsbygden än i tätorterna.
• I den tätortsnära landsbygden har antalet arbetstillfällen ökat med nästan 27 procent. I
skärgården och på landsbygden har antalet arbetstillfällen i stället minskat med 10 respektive 4
procent.
• Tillgängligheten till arbetsplatser, service och kommunikationer med bil och kollektivtrafik är
väsentligt sämre i landsbygden och skärgården än i övriga länet.
Utifrån nulägesanalysen har strategin kommit fram till att tätortsnära landsbygd, landsbygd och
skärgård har olika möjligheter och svårigheter och utifrån dessa har fyra insatsområden
identifierats. De fyra insatsområdena är:
• Förbättra tillgängligheten
• Stärk det lokala näringslivet
• Utveckla levande lokalsamhällen
• Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden
Nynäshamns kommun ser mycket positivt på de identifierade insatsområdena och förslagen till
åtgärder. Kommunen vill särskilt lyfta behovet av hållbar samhällsplanering, både vad gäller
förtätning, utbyggnad av fibernät samt förbättrad kollektivtrafik. Kommunen lyfter också att det

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 198/17
finns en svårighet mellan att öka turismen till landsbygd och skärgård och samtidigt bevara
naturmiljön och efterlyser konkretare handledning.
Bakgrund
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting har föreslagit en ny
landsbygds- och skärgårdsstrategi som ska ses som ett kompletterande dokument till RUFS
2050. Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, Landsbygdsprogrammet och
livsmedelsstrategin lyfts fram som viktiga parallella processer.
Förslaget är framarbetat av ett stort antal aktörer, däribland två workshopar med deltagande från
landsbygds- och skärgårdskommuner i Stockholms län, länsstyrelsen, SIKO, Stockholm
Archipelago, Skärgårdsstiftelsen, Landsbygdsrådet i Stockholm, Företagarna och LRF. Även
tidigare rapporter från landstinget, länsstyrelsen och kommunerna utgör viktiga underlag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2017 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Yrkande
Harry Bouveng (M) inger ett skriftligt yrkande om ändrad lydelse av sista stycket i förslaget till
yttrande, (bilaga A till protokollet). Sista stycket i yttrandet föreslås få följande lydelse:

Strandskydd
Som landsbygds- och skärgårdskommun vill Nynäshamn lyfta frågan om ett behov av en
reformering av strandskyddet. Strandskyddet i sin nuvarande utformning försvårar och i många
fall t o m omöjliggör en utveckling av landsbygd- och skärgård och strider därför mot grundidén
med såväl strategin som RUFS 2050.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget till yttrande med den av
Harry Bouveng (M) yrkade ändringen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
förslaget med den av Harry Bouveng (M) yrkande ändringen.
______

Kopia: Akten
Exp: Stockholms läns landsting

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS/2017/0314/349-5

Reviderad Remiss av promemoria med förslag till ändrade
bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft, dnr M2017/01639/R
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissyttrande som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-27.
Miljö- och energidepartementet har i promemorian Vattenmiljö och vattenkraft föreslagit
förändringar gällande vattenverksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel.
Förslaget är också en anpassning av EU:s ramdirektiv för vatten till följd av den s.k.
Weserdomen. Promemorian föreslår att vattenverksamheter med koppling till produktion av
vattenkraftsel ska förses med moderna miljövillkor. Nynäshamns kommun har inget att erinra
mot promemorians förslag. Som en konsekvens av Weserdomen föreslås också att Miljöbalkens
5 kapitel får en ny §3 som föreslås få lydelsen att ”…kommun inte får tillåta att en verksamhet
eller åtgärd påbörjas eller ändras på ett sätt som äventyrar möjligheterna att följa en
miljökvalitetsnorm…”. Kommunen ställer sig frågande till hur ordet äventyras ska definieras.
Nynäshamns kommun ställer sig frågande till hur vattenverksamheter och miljöfarliga
verksamheter kan komma att påverkas av en skarpare tolkning av EUs ramdirektiv för vatten.
Kommunen anser inte att oproportionerligt stränga krav som förbud mot reningsverk och
vattentjänster bör skrivas in i svensk lag. Weserdomen innebär att ”försämring
av statusen” hos en ytvattenförekomst ska tolkas så att det föreligger en försämring så snart
statusen hos minst en av kvalitetsfaktorerna blir försämrad med en klass. Slutligen efterfrågar
Nynäshamns kommun en samhällsekonomisk konsekvensanalys av promemorians förslag som
bör innefatta kustvattenområden.

Bakgrund
Nynäshamns kommun har utsetts till remissinstans för promemoria med förslag till ändrade
bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Förändringarna är ett resultat av
energiöverenskommelsen som regeringen slöt med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna 2016. Promemorian föreslår också ändringar av miljöbalken som en följd av
den så kallade Weserdomen.
Ärendet
Yttrande från Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun har inget att erinra mot promemorians förslag gällande krav på att
vattenverksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel ska förses med moderna
miljövillkor.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2017 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Föredragning
Samhällsplanerare Deniz Tütüncü föredrar ärendet.
_____

Kopia: Akten
Exp: Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 200/17

Dnr KS/2015/0279/007-5

Åtgärder till följd av granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av första stycket under
beslut och uppföljning i beslutsförslaget.
Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskade PwC
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Resultatet redovisades i en rapport som
överlämnades till kommunstyrelsen den 17 december 2015. Utifrån granskningsresultatet gjorde
PwC bedömningen att verkställighet av fullmäktiges beslut och återrapportering inte är fullt
ändamålsenliga. På grundval av granskningen ville revisorerna lyfta fram flera
utvecklingsområden, vilka var bl.a. följande.
•
•
•

Dokumentera rutiner för uppföljning av fullmäktiges beslut.
Tydliggör beslutsformuleringen i fullmäktiges protokoll avseende främst tidpunkten för
när ett beslut ska vara verkställt.
Tydliggör i återrapporteringen ”Balansrapporten” som avser ej verkställda beslutorsaken till varför beslutet inte har verkställts och när beslutet planeras vara verkställt.

Förändringar föreslås i enlighet med detta i fullmäktiges arbetsordning för att tillgodose
utvecklingsbehovet av rutiner för uppföljning och tydliga beslutsformuleringar. Rutinen med
rapportering av balanslista har tidigare reglerats i skriftliga rutiner på tjänstemannanivå, men
föreslås ingå i arbetsordningen.
I rapporten från PwC förespråkas att resultatet av nämndernas internkontroll ska anmälas till
kommunfullmäktige. En förändring i Reglemente för ekonomistyrning föreslås för att tillgodose
behovet av dokumentation av en sådan rutin.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras genom tillägg av en paragraf 26 b med
följande lydelse.
Beslut och uppföljning
Fullmäktiges beslut ska formuleras så att eventuella uppdrag och direktiv för
verkställighet framgår på ett tydligt sätt. Tidpunkt eller tidsintervall för verkställighet ska
anges. Om fullmäktiges beslut skiljer sig från ett motiverat beslutsförslag ska den nya
motiveringen finnas med i beslutsmeningen eller antecknas i protokollet. Beslut om
ansvarsfrihet jämlikt 5 kap 25a § Kommunallagen ska i enlighet med den bestämmelsen
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de beslut som inte
verkställts i en balanslista. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Balanslistan ska ange grad av verkställighet, varför
beslutet inte verkställts och när uppdraget beräknas vara slutfört.
2. Reglementet för ekonomistyrning ska revideras genom tillägg av en sista mening under
rubrik 10.3 enligt följande:
Respektive nämnd ska delge kommunstyrelsen vad som rapporterats avseende genomförd
internkontroll. Kommunstyrelsen ska härefter skyndsamt anmäla inkomna rapporter till
kommunfullmäktige.
______

Kopia: Akten
Exp: Kanslichefen, handläggaren
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§ 201/17

Dnr KS/2016/0006/061-109

Svar på medborgarförslag att kommunen tar av
friskvårdskassan och ger alla 65+are ett par broddar
att sätta på skorna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Reservation

Tony Björklund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Bakgrund
Den 16 november 2016 inkom ett medborgarförslag från Lena Håkansson. Förslagsställaren
önskar att kommunen tar av friskvårdskassan och ger alla 65+are ett par broddar att sätta på
skorna. Som grund för förslaget anför förslagsställaren att allt fler kommuner delar ut broddar till
äldre medborgare och att det kan ha gynnsamt inflytande på köerna till akuten.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2016 att delegera beslutanderätten för förslaget
till kommunstyrelsen (protokoll 2016-12-14, § 189).
Ärendet
I Sverige drabbas cirka 17 000 äldre per år av höftfrakturer och minst 1500 dör till följd av
fallolyckor. Förutom det fysiska lidande som skadorna medför kan olyckorna leda till
försämringar i aktivitetsnivå, hälsa och livskvalitet på grund av oro att för att falla igen.
Samhällets kostnader för fallolyckor är omfattande, bl.a. till följd av att många av de som
drabbats inte kan återgå till sitt ursprungliga boende. Arbete med att förebygga fallolyckor är
därför motiverat både av individuella och samhällsekonomiska skäl.
Det finns flera olika typer av insatser som minskar risken för fallolyckor hos äldre. Exempel på
insatser är fysisk träning, förändringar i hemmiljön, kirurgi (t.ex. operation vid grå starr),
psykologiska insatser, utbildning, förändringar avseende läkemedel och användning av broddar.
Fysisk träning är den enda insatsen där det finns vetenskapligt stöd för minskad fall- och
frakturrisk. Användning av broddar kan minska fallfrekvensen men det finns inte entydigt
vetenskapligt stöd för att utdelning av broddar är en effektiv insats för att minska frekvensen av
fallolyckor.
Inom äldreomsorgen i Nynäshamns kommun är bedömningen att andra typer av insatser vinner
företräde i det förebyggande arbetet och att utdelning av broddar inte svarar mot ett faktiskt
behov. Exempel på insatser som kontinuerligt används är höftskyddsbyxor, halksockor,
träningsgrupper, utbildning och rutiner för personal, översyn av läkemedel och genomgång av
hjälpmedel tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast.
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Från närområdet kan noteras att Haninge kommun prövat projekt med gratis utdelning av
broddar på senare år. Effekten på frekvensen av fallolyckor har inte utvärderats. Företrädare för
äldreförvaltningen inom Haninge kommun uppger att projektet upplevs ha fallit väl ut då det
passat som en social aktivitet.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Det är viktigt att Nynäshamns kommun arbetar kontinuerligt med frågan om förebyggande av
fallolyckor i sin verksamhet i äldreomsorgen. Utdelning av broddar är en åtgärd som inte
efterfrågas av de ansvariga inom förvaltningen inom ramen för det arbetet. Det saknas även
entydigt stöd för att insats med broddar har önskad effekt. Förvaltningen föreslår därför att
kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2017 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Yrkanden

Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Bernt Månsson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Tony Björklund (SD) yrkar återremiss av ärendet och i andra hand om återremissyrkandet avslås
bifall till medborgarförslaget.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat avslå återremissyrkandet.
Ordföranden (S) ställer därefter proposition på bifall eller avslag till medborgarförslaget och
finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget.
_____
Kopia: Akten, Socialnämnden
Exp: Förslagsställaren
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§ 202/17

Dnr KS/2017/0015/009

Rapport balanslista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till
kommunfullmäktige
2. den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens
beslut läggs till handlingarna.
3. uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över inaktuella uppdrag till nästa
rapporteringstillfälle.
Ärendet
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
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till
kommunfullmäktige
2. den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens
beslut läggs till handlingarna.
______

Kopia: Akten
Exp: Kanslichefen
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§ 203/17

Dnr KS/2017/0019/109-18

Rapport över obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen tackar för rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.
Ärendet

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 4 september 2017. 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) har den 29 oktober 2015 inkommit med en motion om barnvagnsskydd
på alla kommunens förskolor. Kommunfullmäktige har den 19 april 2017 beslutat att
återremittera motionen för utredning av behovsanalys och kostnader. Svar på motionen
behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i november 2017.
2016/0296/060
Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion om att personer
som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning, samt att
biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns
kommun. Yttrande över motionen har inkommit från socialnämnden. Motionen har remitterats
till kommunala pensionärsrådet och det kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
2016/0057/060
Harry Bouveng (M) m fl har den 19 januari 2017 inkommit med en motion avseende långsiktig
övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun. Yttrande över
motionen har inkommit från barn- och utbildningsnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
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2016/0088/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari
2017 inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0145/060
Agneta Tjärnhammar (M), Maria Gard-Günster (C) och Antonella Pirronne (KD) har den 10
mars 2017 inkommit med en motion om inrättande av ett äldre- och funktionshinderombud.
Yttrande över motionen har inkommit från socialnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0184/060
Georgios Tsiouras (M) har den 31 mars 2017 inkommit med en motion m införande av lovskola.
Yttrande över motionen har inkommit från barn- och utbildningsnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0200/060
Nisse Malm (PPiN) har den 6 april 2017 inkommit med en motion om att inrätta en befattning
som äldreombudsman/kvinna. Motionen har remitterats till socialnämnden.
2017/0201/060
Antonella Pirrone (KD), Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) har den 7 april 2017
inkommit med en motion om mobil förskola. Yttrande över motionen har inkommit från barnoch utbildningsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0239/060
Rolf Hofsten (PPiN) har den 10 maj 2017 inkommit med en motion om att Lövhagen ombildas
till naturreservat. Yttrande över motionen har inkommit från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0276/060
Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en motion om att införa modellen måloch resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens
årsredovisning. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0353/060
Harry Bouveng (M) har den 28 augusti 2017 inkommit med en motion om partnering vid
byggprocesser. Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tackar för rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.
_____

Kopia: Akten
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§ 204/17

Dnr KS/2017/0019/109-17

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendet

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 maj 2017
fattat beslut om att delegera beslutanderätten för. Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga
ärendet om inkomna medborgarförslag vid sammanträdet 14 juni 2017.
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
2017/0099/061. Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns kattförenings katthem.
Inkom 2017-02-09.
2017/0119/061. Medborgarförslag om att flytta BMX/Kickbike-ramper. Inkom 2017-02-24.
Socialnämnden
2016/0006/061-56. Medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder.
Inkom 2016-10-13. Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 maj 2017, § 54, och beslutat
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning och beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen har återförvisat ärendet till socialnämnden för ny handläggning.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
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 under hösten 2018.
2016/0006/061-12. Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet,
samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beräknas besluta i ärendet under hösten 2018.
2016/0006/061-67. Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Mörbyvägen. Inkom
2016-12-14. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet under hösten
2018.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet tackar för rapporten och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
_____
Kopia: Akten
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§ 205/17

Dnr KS/2017/0233/006-4

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges
sammanträden 2018 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15 november
börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00:
10 januari
14 februari
14 mars
25 april (årsredovisning)
16 maj
13 juni (tertialrapport 1)
19 september
10 oktober (delårsbokslut)
31 oktober (val av kf presidium, valberedning)
13, 14 november (budget)
12 december (val av nämnder m m)
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en undersökning bland
kommunfullmäktiges ledamöter om önskemål om dag och tider för kommunfullmäktiges
sammanträden inför planeringen av 2019 års sammanträden.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018. Sammanträdena föreslås börja kl 19.00 utom budgetsammanträdet
som börjar kl 15.00.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden
2018 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15 november börjar kl 15.00 övriga
sammanträden börjar kl 19.00:
10 januari
14 februari
14 mars
25 april (årsredovisning)
16 maj
13 juni (tertialrapport 1)
19 september
10 oktober (delårsbokslut)
31 oktober (val av kf presidium, valberedning)
13, 14 november (budget)
12 december (val av nämnder m m)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges
sammanträden 2018 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15 november
börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00:
10 januari
14 februari
14 mars
25 april (årsredovisning)
16 maj
13 juni (tertialrapport 1)
19 september
10 oktober (delårsbokslut)
31 oktober (val av kf presidium, valberedning)
13, 14 november (budget)
12 december (val av nämnder m m)
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en undersökning bland
kommunfullmäktiges ledamöter om önskemål om dag och tider för kommunfullmäktiges
sammanträden inför planeringen av 2019 års sammanträden.
_______

Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0233/006-2

Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2018 ska hållas följande
dagar kl 08.30:

17 januari
21 februari
28 mars (årsredovisning)
25 april
23 maj
20 juni (budget)
5 september
26 september (delårsbokslut)
24 oktober (budget)
21 november
19 december
Temadagar:
31 januari
7 och 8 mars årsredovisning och planeringsförutsättningar mål och budget
30 maj, tertialuppföljning T1(beslut)
3 oktober
28 november

2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en undersökning bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare om önskemål om dag och tider för
kommunstyrelsens sammanträden inför planeringen av 2019 års sammanträden.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
2018.

Nämnderna är skyldiga att till kommunstyrelsen lämna uppföljningsrapporter och prognoser om
måluppfyllelse och ekonomiskt utfall vid tre tillfällen per år. Efter första tertialet lämnar
nämnden en avvikelserapport över utfall samt gör en prognos för helåret. Den andra
tertialrapporten är mer omfattande och både mål och ekonomi prognostiseras. Efter ett fullföljt
budgetår lämnar respektive nämnd/styrelse en verksamhetsberättelse som innefattar hela det
gångna verksamhetsåret. Genomgången av T1 och T2 görs av ekonomichef samt
förvaltningschefer vid KS sammanträde. Redogörelse för hela verksamhetsåret dvs bokslut görs
vid en särskild temadag där respektive nämnd redogör för årets resultat och måluppfyllelse mer
ingående. Även kommunala bolag presenterar sitt bokslut vid detta tillfälle.
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Kommunstyrelsen uppföljningsarbete följer en definierad rytm som innebär att enklare muntliga
genomgångar varvas med ovan nämnda tertialuppföljningar. Efter februari, mars, maj, juli,
september samt oktober görs en muntlig genomgång som redovisas för kommunstyrelsen. Efter
november görs ingen uppföljning.
Genomgång av T1 är planerad till sammanträdet den 30 maj med beslut i kommunstyrelsen för
behandling av kommunfullmäktige i juni. Vid sammanträdet den 30 maj kan det också finnas
utrymme för något annat tema, då övriga beslutsärenden behandlas av kommunstyrelsen den 23
maj. T1 hinner inte bli klar för behandling av kommunstyrelsen den 23 maj.
Genomgång av T2 är planerad till sammanträdet den 26 september.
Temadagar för bokslut finns inplanerade till 7 och 8 mars. Här kan det även finnas utrymme för
något annat tema, alternativt så kan en av mötesdagarna ställas in.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2018 ska hållas följande
dagar kl 08.30:

17 januari
21 februari
28 mars (årsredovisning)
25 april
23 maj
20 juni (budget)
5 september
26 september (delårsbokslut)
24 oktober (budget)
21 november
19 december
Temadagar:
31 januari
7 och 8 mars årsredovisning och planeringsförutsättningar mål och budget
30 maj, tertialuppföljning T1(beslut)
3 oktober
28 november
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en undersökning bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare om önskemål om dag och tider för
kommunstyrelsens sammanträden inför planeringen av 2019 års sammanträden.

___
Kopia: Akten, Ks ledamöter och ersättare, Buf, Sof, Msf
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Dnr KS/2017/0377/629

Kommunens sommarjobbssatsning 2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. att kommunens sommarjobbssatsning för ungdomar 2018 enbart omfattar kommunala
arbetsplatser och ideella föreningar. Det antal platser som behövs för att uppfylla garantin
fördelas mellan förvaltningarna; i första hand genom anmälan av ledig plats för
mottagande av sommarjobbare i andra hand proportionellt. Kommunbidraget för
sommarjobbssatsningen tillförs 310 tkr i det fall beslut enligt förslag 2 ej fattas.
2. att tacka för sommarjobbsrapporten.
Reservation
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M) och Maria Gard Günster (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs yrkande, en skriftlig reservation fogas
till protokollet som bilaga C.

Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-20.
Under sommarjobbsprocessen samt i arbetet med utvärderingen av sommarjobbssatsningen 2017
identifierades ett antal frågeställningar inför 2018. Ett par av dessa frågeställningar som är av
mer övergripande karaktär har identifierats liksom tillhörande förslag till beslut/beslutsalternativ
gällande förändrad hantering samt revidering av garanti/ansökningskriterier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att kommunens sommarjobbssatsning för ungdomar 2018 enbart omfattar kommunala
arbetsplatser och ideella föreningar. Det antal platser som behövs för att uppfylla garantin
fördelas mellan förvaltningarna; i första hadn genom anmälan av ledig plats för
mottagande av sommarjobbare i andra hand proportionellt. Kommunbidraget för
sommarjobbssatsningen tillförs 310 tkr i det fall beslut enligt förslag 2 ej fattas.
2. att förändra sommarjobbsgarantin samt kriterier för erbjudande av plats enligt förslag
i ärendebeskrivning 2. I samband med detta minskas kommunbidraget för
sommarjobbssatsningen med 225 tkr,
3. att tacka för sommarjobbsrapporten.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 45

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 207/17
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2017 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Yrkanden

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 -3, men med tillägget att punkten 4 under
rubriken 2 Ärendebeskrivning, Modellförslag om förändrad sommarjobbsgaranti stryks.
Ordförande (S) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 3, avslag till punkten 2.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till sitt eget yrkande eller bifall till Harry Bouvengs
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla hans eget yrkande.
_____
Kopia: Akten
Exp: Handläggaren vid HR-avdelningen, tf personalchef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 46

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 208/17

Dnr KS/2017/0008/102-44

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att välja Daniel Adborn (L) till ledamot och vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet

Nicholas Nikander (L) har befriats från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2017. Uppdraget som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är då vakant.
_______
Kopia: Akten
Exp: Daniel Adborn, Troman, HR-avdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 47

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 209/17

Dnr KS/2017/0003/002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendet

Mark- och exploateringschefens beslut om grävningstillstånd för ledningsnedläggning i
kommunal mark. KS/2017/0380/517-2.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om samråd för befintlig 20 kV-ledning Hacktorp – Nynas
raffinaderi. KS/ 2017/0336/260-2.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 48

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 210/17

Dnr KS/2017/0030/069

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Skrivelserna och besluten läggs till handlingarna.
Ärendet
KS/201§7/0363/0007-1
Barn- och utbildningsnämndens yttrande över revisionsrapport – Uppföljande granskning av
styrning och ledning av grundskolan och gymnasieskolan.
KS/2017/0281/106-1
Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting har beslutat att godkänna ett förslag till
överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
KS/2017/0345/422-4
Yttrande har inkommit från miljögruppen Havsörnen angående miljökonsekvensbeskrivningen
för Landsortsfarleden.
KS/2017/0316/049-4
Barn- och utbildningsnämndens beslut att projektet Temafritids avslutas 31 december 2017.
Förslag till beslut
Skrivelserna och besluten läggs till handlingarna
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 49

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 211/17

Dnr KS/2017/0036/008

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.
Ärendet
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 50

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 212/17

2008/0053/427

Remiss över Nynas AB prövotidsredovisning med
utredningar avseende område E2, mål nr M 2293-07
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens bedömning i
nedanstående tjänsteskrivelse som kommunens remissvar.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-27.
Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över den prövotidsredovisning som Nynas
AB genomgått avseende område E2 (figur 1). Ärendet, som har pågått sedan 2008, berör
petroleumförorenade sediment samt om och i så fall hur dessa bör avhjälpas. I 2014 beslutade
Mark- och miljödomstolen att Nynas AB under prövotiden ska utreda alternativ för att sanera
sedimenten genom täckning eller muddring. Bolaget ska också utreda förutsättningarna för en
kontrollerad naturlig återhämtning inom området.
Utredningarna ska redovisas till mark- och miljödomstolen med förslag till eventuella åtgärder
och slutliga villkor. Domen vann laga kraft 2015-11-27 och prövotidsutredningarna ska därför
redovisas senast 2017-05-27.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 51

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 212/17
Ärendet

Figur 1 visar område E2, området är uppdelat i fyra delområden.
Bilden är framtagen av Niras Sweden AB.

Kommunen tar i frågor om miljötillstånd och potentiella åtgärder av denna karaktär inte själv
ställning till lämplighet, sakinnehåll eller säkerhetsbedömning. Dessa frågor och avvägningar
genomförs av kommunen genom Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH).
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens bedömning i
nedanstående tjänsteskrivelse som kommunens remissvar.
2. Beslutet tas med omedelbar justering.

_______
Exp: Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Kopia: Akten, Smohf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 52

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 213/17

2013/0141/059

Övrig fråga
Harry Bouveng (M) frågar om hanteringen av krav på Musikevenemang Södertörn.
Tf kanslichef Christian Wigren informerar om hanteringen av kravet på Musikevenemang
Södertörn.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 53

Sammanträdesdatum 2017-10-04

§ 214/17

Övrig fråga om modulbyggnad på Estö
Harry Bouveng (M) frågar om handläggningen av ärendet om modulbyggnad på Estö.
Daniel Adborn (L) informerar om beslutet.
_______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

