PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 1

Sammanträdesdatum
2016-10-05

Plats och tid
Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2016-10-05 kl. 08:30-11.30

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Daniel Adborn (L)
Thomas Johansson, (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Catrine Ek, (MP)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C)
Jan-Ove Andersson (SD), tjänstgör för Fredrik Holmström (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Maria Schneider (S), Nisse Malm (PP), Nicholas (L), Tommy Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD),
Jan-Ove Andersson (SD)

Övriga deltagare
Birgitta Elvås kommunchef, Johan Westin ekonomichef, Annika Fri kanslichef, Anna Eklund planeringschef,
Frank Andersson NCC § 178, Henrik Carlsson Nynäs Ösmo LBC § 178, Sofia Hofstedt Mark- och
exploateringschef § 178, Åsa Eriksson informationssamordnare § 178, Mikael Gustafson stadsbyggnadschef
§ 178, Jonas Karlsson näringslivschef § 178-179, David Ulmér utredare § 177, Eva Ryman sekreterare

Paragrafer
§§ 164-177, 179, 183- 193

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2016-10-06
Underskrifter
Anna Ljungell (S)
ordförande
Daniel Adborn (L)
justerare

Harry Bouveng (M)
justerare

Eva Ryman

sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-10-05 §§ 164-177, 179, 183-193
Anslaget sätts upp: 2016-10-07
Anslaget tas ned: 2016-10-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-10-05

Plats och tid
Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Landsort , 2016-10-05 kl. 08:30-

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande, ej § 178 på grund av jäv
Maria Schneider (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S) § 178
Daniel Adborn (L), ej § 178 på grund av jäv
Nicholas Nikander (L), tjänstgör för Daniel Adborn (L) § 178
Thomas Johansson (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Catrine Ek, (MP)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C)
Jan-Ove Andersson (SD), tjänstgör för Fredrik Holmström (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Maria Schneider (S) tjänstgör § 178, Nisse Malm (PP), Nicholas Nikander (L) tjänstgör § 178,
Tommy Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD)

Övriga deltagare
Birgitta Elvås kommunchef, Johan Westin ekonomichef, Annika Fri kanslichef, Anna Eklund planeringschef

Paragrafer
§§ 178, 180-182

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-05
Underskrifter
Anna Ljungdell (S)
ordförande §§ 180-182

Lars-Åke Lundin (S)
ordförande § 178

Harry Bouveng (M)
justerare

Daniel Adborn (L)
justerare §§ 180-182

Thomas Johansson (S) § 178
justerare

Eva Ryman
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-10-05 §§ 178, 180--182
Anslaget sätts upp: 2016-10-05
Anslaget tas ned: 2016-10-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Utdragsbestyrkande
Underskrift
Eva Ryman

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 3

Sammanträdesdatum
2016-10-05

Innehållsförteckning

Sida

§ 164

08.30-09.00 Redovisning av transporter från Norvik m m. Representanter från
NCC deltar.

§ 165

Näringslivsfrågor

§ 166

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter

§ 167

Rapport om Södertörnssamarbetet

§ 168

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1 januari - 31 augusti 2016

§ 169

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016

§ 170

Godkännande av exploateringsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren

11

§ 171

Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2017

12

§ 172

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom animaliska biprodukter

14

§ 173

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet

15

§ 174

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken

16

§ 175

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel

17

§ 176

Taxa enligt strålskyddslagen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

18

§ 177

Översyn av fastighets- och serviceavdelningen

19

§ 178

Faktura 750

21

§ 179

Yttrande över remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

24

§ 180

Yttrande över remiss - Trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

26

§ 181

Yttrande över ansökan om tillstånd för bortledning av tillrinnande yt- och
grundvatten enligt miljökonsekvensbeskrivning gällande Stora Vika kalkbrott
(M2770-15)

27

§ 182

Yttrande över NCCs ansökan om att anlägga inert deponi på Torp 14:1 vid
Grödby

28

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 4

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 183

Svar på motion om en kommungemensam utbildningsplan för IT som
pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och gymnasium

29

§ 184

Rapport över obesvarade motioner

31

§ 185

Rapport över obesvarade medborgarförslag

32

§ 186

Rapport - Balanslista

34

§ 187

Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige

35

§ 188

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2017

36

§ 189

Information om de förroendevaldas ansvar för inkomna handlingar, e-post m m

38

§ 190

Anmälan av delegationsbeslut

39

§ 191

Skrivelser och beslut

40

§ 192

Cirkulär

41

§ 193

Kurser och konferenser

42

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 5

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 164/16

Redovisning av transporter från Norvik m m
Frank Andersson NCC och Henrik Carlsson Nynäs Ösmo LBC informerar om transporter till och
från Norvik, totalbehovet av transporter för Norviks hamn, mängden schaktmassor, vidtagna
åtgärder för att minska överskott på jordmassor, hittills utförda transporter av NCC och
Lastbilscentralen och beskrivning av Nynäs Ösmo LBCs verksamhet.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 6

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 165/16

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson rapporterar om kontakter med företagare. Näringslivschefen och
mark- och exploateringschefen genomför besök hos tillväxtföretagen i kommunen. De
näringslivsaktiviteter som genomförs under oktober och november finns att ta del av på
kommunens webb under näringsliv och arbete.

_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 7

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 166/16

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Daniel Adborn (L) och Harry Bouveng (M) rapporterar om möte med arrangör som planerar en
musikfestival i Stora Vika. Musikfestivalen planeras att genomföras i augusti 2017.
Lars-Åke Lundin (S) rapporterar från uppstartsmöte anordnat av arbetsgivaravdelningen för
”Jaget, laget och uppdraget”, en strategi för ett friskt arbetsliv.

______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 8

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 167/16

Rapport om Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.

_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 9

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 168/16

Dnr KS/2016/0024/042-6

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1
januari - 31 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T2) för kommunstyrelsens
verksamheter, perioden 1 januari – 31 augusti 2016.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens
verksamheter under perioden januari – augusti 2016.

Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2016-08-31 uppgår till 3,8 mnkr
jämfört med budget.
Prognosen för helåret 2016 är ett resultat på 1,9 mnkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T2) för kommunstyrelsens
verksamheter, perioden 1 januari – 31 augusti 2016.
______

Exp: Kc, Ec
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 10

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 169/16

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.

2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta
åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning från nämndernas och de kommunala företagens
uppföljningsrapporter upprättat en delårsrapport för verksamheten som bedrivits under perioden
januari – augusti 2016. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med
motsvarande period 2015 för kommunen och en motsvarande redovisning för koncernen
Nynäshamns kommun. I rapporten ingår också en prognos för utfallet för helåret 2016.

Resultatet totalt för delårsbokslutet är 70,3 mnkr.
Investeringsverksamheten för perioden uppgår till 44,9 mnkr.
Prognosen för helåret 2016 är ett resultat på 36,0 mnkr. Det beräknade resultatet är 16,0 mnkr
bättre än budget.
De kommunala bolagens verksamhet och ekonomi
Nynäshamnsbostäder visar efter perioden ett resultat på 10,4 mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta
åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 11

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 170/16

Dnr KS/2016/0227/251-2

Godkännande av exploateringsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
Ärendebeskrivning

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-09-07.
År 1991 antogs detaljplanen Kv Skonaren. Parallellt tecknades ett exploateringsavtal (nedan
kallat Ursprungliga avtalet) mellan Nynäshamns kommun och HSB Nynäshamn ekonomisk
förening som vid denna tidpunkt var ägare till fastigheterna Nynäshamn Skonaren 2 och 4, vilka
är de fastigheter som huvudsakligen berörs av detaljplanen. I det Ursprungliga avtalet reglerades
fastighetsrättsliga bestämmelser för marköverföring, utbyggnader av anläggningar och
ersättningar för dessa samt en del andra frågor. I det Ursprungliga avtalet fanns även en tidplan
som fastslogs för utbyggnaden av detaljplanen som skulle byggas ut i tre etapper. Endast den
första av dessa etapper genomfördes av dåvarande ägare till Fastigheterna.
Fastigheterna ägs idag av Odyssen Skonaren Mark AB, nedan kallat Exploatören. Exploatören
ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB som i sin tur ägs till hälften av HSB Bostad
AB och till hälften av IKANO Bostad AB.
Exploatören avser nu att genomföra kvarstående två byggnadsetapper inom detaljplaneområdet
Kv Skonaren. Då det Ursprungliga avtalet är förlegat och till stora delar inte längre relevant samt
tecknat med annan part än nuvarande fastighetsägare behöver ett nytt exploateringsavtal tecknas
mellan Kommunen och Exploatören. Detta avtal ersätter det Ursprungliga avtalet.
Gällande detaljplan möjliggör ca 110 nya bostäder jämt fördelat på respektive etapp. Byggstart
kan ske efter beviljat bygglov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal för
bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 12

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 171/16

Dnr KS/2016/0169/450-2

Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari
2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan enligt förslaget.
Ärendebeskrivning

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

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 13

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 171/16

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan enligt förslaget.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 14

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 172/16

Dnr KS/2016/0202/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
arbete med offentlig kontroll inom animaliska
biprodukter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter att gälla
från och med den 1 januari 2017.
Ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter. Kontrollen regleras i EG-förordningar samt lag
om foder och animaliska biprodukter med förordning och föreskrifter. Syftet med kontrollen är
framför allt att undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till
skada.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från
1 020 konor till 1 150 kronor i 2017 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges
kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.
Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett eget kapital
som byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt sänkts. Av den anledningen
har förbundets timavgift varit lägre än förbundets kostnader för tillsynen, varför en översyn är
nödvändig för att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader. Den genomsnittliga
timavgiften bland länets miljökontor för år 2016 är 1 043 kronor. Spannet är 850 kronor till
1 240 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2017.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter att gälla
från och med den 1 januari 2017.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 15

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 173/16

Dnr KS/2016/0203/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet att gälla från
den 1 januari 2017.
Ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen utgår från
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/204 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. I förordningen anges hur den offentliga kontrollen
ska organiseras och genomföras samt hur den ska finansieras.
Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges kommuner och landstings underlag och
omfattar en timtaxa för kontroll och registrering. Storleken på den årliga kontrollavgiften för ett
visst företag beror sedan på vilken typ av livsmedel som hanteras, storleken på produktionen och
vilka konsumentgrupperna är. Detta bedöms utifrån det system för riskklassning som
Livsmedelsverket tagit fram. Riskklassningen ger en kontrolltid som sedan multipliceras med
timavgiften.
Förbundets avgift har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett eget kapital som
byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt sänkts. Av den anledningen har
förbundets timavgift varit lägre än förbundets kostnader för tillsynen, varför en översyn är
nödvändig för att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader. Förbundet föreslår att
timavgiften justeras från 1 275 kronor till 1 360 kronor. Vid beräkningen har förbundet utgått
från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift. Den genomsnittliga
timavgiften bland länets miljökontor för år 2016 är 1 130 kronor. Spannet är 980 kronor till
1 290 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2017.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet att gälla från
den 1 januari 2017.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 16

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 174/16

Dnr KS/2016/0204/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från
och med den 1 januari 2017.
Ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
Miljöbalken, undantaget strandskydd.
Miljöbalken omfattar i huvudsak förbundets arbete med miljöskyddstillsyn samt
hälsoskyddstillsyn. Miljötillsynen riktar sig främst till verksamheter som definieras som
miljöfarliga i 9 kap. Miljöbalken, men omfattar även kemikaliehantering, avfallshantering,
förorenade områden m.m. Hälsoskyddstillsynen riktar sig främst till verksamheter som kan antas
påverka människors hälsa. Inom hälsoskyddstillsynen hanteras även frågor som olika störningar
som kan innebära olägenheter för människors hälsa.
Förbundets taxa utgår från en timavgift, vilken för närvarande är 1 020 kronor. Till taxan hör två
bilagor i vilka anges de avgifter som ska tas ut för olika typer av ärenden och branscher vad
gäller prövning och tillsyn. Förbundets avgifter utgår i huvudsak från fasta avgifter där grunden
är ett visst antal timmar för återkommande tillsyn alternativt ärendeprövning.
I föreslagen taxa för 2017 föreslår förbundet följande ändringar:
• redaktionella ändringar
• översyn av branscher
• översyn av fasta avgifter, samt
justering av timavgift
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från
och med den 1 januari 2017.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från
och med den 1 januari 2017.
____
Kopia: Akten
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§ 175/16

Dnr KS/2016/0205/206-2

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

Kopia: Akten
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§ 176/16

Dnr KS/2016/0206/206-2

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen att gälla från den
1 januari 2017.
______
Kopia: Akten
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§ 177/16

Dnr KS/2016/0201/001-2

Översyn av fastighets- och serviceavdelningen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna utredningsrapporten Översyn av fastighets- och serviceavdelningen, samt
utredningens slutsatser och förslag avseende ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bereda en överföring av
fastighetsansvaret mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med utredningens förslag.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda en överföring av det strategiska arbetet
kopplat till lokaler/fastigheter från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
4. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att, i samråd med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, se över behovet av en skogsförvaltningsfunktion.
5. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag
till en dokumenterad lokalförsörjningsprocess.
6. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nämndernas reglementen i enlighet med
vad som rekommenderas i utredningsrapporten
Bakgrund

Hösten 2015 genomförde Nynäshamns kommuns förtroendevalda revisorer två granskningar
avseende fastighets- och serviceavdelningen. Resultaten från granskningarna har kommunicerats
genom två revisionsrapporter. Mot bakgrund av den kritik som framkommit i
revisionsrapporterna beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 8 mars
att en utredning av fastighets- och serviceavdelningen skulle inledas, MSNAU § 64/2016.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände ett utredningsdirektiv den 31 mars,
MSN § 72/2016.
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 18 augusti 2016 godkänt utredningsrapporten
Översyn av fastighets- och serviceavdelningen. I utredningen finns flera förslag vars
förverkligande kräver kommunstyrelsen godkännande. Nedan finns en specifikation av de
förslag kommunstyrelsen har att ta ställning till.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningens slutsatser och förslag avseende
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Under förutsättning av kommunstyrelsen godkänner nämnda förslag föreslås kommunstyrelsen
besluta att:
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1. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bereda en överföring av
fastighetsansvaret mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med utredningens förslag.
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda en överföring av det strategiska arbetet
kopplat till lokaler/fastigheter från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att, i samråd med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, se över behovet av en skogsförvaltningsfunktion.
4. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag
till en dokumenterad lokalförsörjningsprocess.
5. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nämndernas reglementen i enlighet med
vad som rekommenderas i utredningsrapporten.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i utredningens förslag på förändringar avseende
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att

1. Godkänna utredningsrapporten Översyn av fastighets- och serviceavdelningen, samt
utredningens slutsatser och förslag avseende ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bereda en överföring av
fastighetsansvaret mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med utredningens förslag.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda en överföring av det strategiska arbetet
kopplat till lokaler/fastigheter från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
4. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att, i samråd med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, se över behovet av en skogsförvaltningsfunktion.
5. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag
till en dokumenterad lokalförsörjningsprocess.
6. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nämndernas reglementen i enlighet med
vad som rekommenderas i utredningsrapporten.
Föredragning
Utredare David Ulmér föredrar ärendet.
Exp: Msn, kc, kopia: Akten
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§ 178/16

Dnr KS/2013/0141/059-72

Faktura 750
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Inte tillmötesgå någon del av kravet om 4 577 733 kronor från Musikevenemang
Södertörn
2. Inte efterge kommunens krav på Musikevenemang Södertörn om 151 206 kronor plus
ränta med anledning av dom meddelad i Södertörns tingsrätt den 18 december 2014.
Jäv

Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-09-14.
Kommunen har vid flera tillfällen bemött olika påståenden om felaktiga inköp, felaktigt
genomförda direktupphandlingar och/eller upphandlingar – särskilt med koppling till
Jubileumsregattan sommaren 2012. Frågor kopplade till de aktuella upphandlingarna har utretts
av kommunens försäkringsbolag liksom prövats av förvaltningsdomstol. Kommunen har vid
dessa prövningar inte bedömts vara ansvarig för skada och de prövade upphandlingarna har inte
heller förklarats ogiltiga utan ansökningarna har avvisats eller avslagits.
I maj 2013 prövades även frågan civilrättligt genom att Musikevenemang Södertörn (MS)
stämde kommunen med ett yrkande om skadestånd uppgående till 2 000 000 kronor. Yrkandena
bestreds av kommunen. Tingsrätten avslog i december 2014 talan. Av domskälen kan bland
annat utläsas att utredningen i målet inte ger stöd åt påståendena att kommunen brutit mot lagen
om offentlig upphandling genom att tilldela uppdraget på ett godtyckligt sätt eller genom att ha
favoriserat utvalda leverantörer. Domen överklagades till Svea Hovrätt och Högsta Domstolen
som inte meddelade prövningstillstånd. Av tingsrättens dom framgår att MS ska ersätta
Nynäshamns kommun för rättegångskostnader med 151 206 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den18 december 2014 till dess betalning sker.
Ärendet
I juli 2016 inkom MS med en skrivelse ställd till kommunstyrelsen innehållande bl.a. ett förslag
till överenskommelse mellan MS och kommunen och en faktura uppgående till sammanlagt
4 577 733 kronor. Enligt fakturan utgör 2 000 000 kronor skadestånd på grund av rättegångsfel
och resterande del av kravet utgör ränta om 23 % från och med den 7 maj 2012 till och med en
30 juni 2016.
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Såsom skrivelsen får förstås anser MS bl.a. att man tvingats driva en process mot kommunen för
kommunens bästa då kommunens chefer hade stora brister angående upphandlingar och
direktupphandlingar.
Av skrivelsen framgår vidare att MS har förberett handlingar att fortsätta ärendet i tingsrätt.
Bilagt skrivelsen finns bl.a. förslag på en överenskommelse mellan MS och kommunen och en
faktura. Mot bakgrund av att bilagd faktura inkom till kommunen under sommaren och
semestertider samt att fakturan var utställd med förfallodatum den 11 juli bestreds densamma av
t.f. kommunchef.
I samband med att kommunen i april 2016 skickade en faktura till MS i enlighet med tingsrättens
dom, exklusive ränta, inkom ett bestridande. Som grund för sitt bestridande har MS angett ett
antal olika omständigheter: att Nynäshamns kommun inte betalt två tidigare fakturor från MS, att
företrädare för kommunen har ljugit i domstol, att fullmakt saknats under
domstolsförhandlingen, att kommunen brutit mot grundlag, kommunallag och fullmäktiges
policys, att MS diskriminerats av kommunledningen samt att revisorerna varit försumliga. Vid
kontakter med upphandlingschefen har framkommit ett muntligt önskemål om att få fakturan
avskriven.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Inkomna handlingar får förstås som en begäran om att kommunstyrelsen betalar sammanlagt
4 577 733 kronor i skadestånd till MS. Vid betalning kommer MS m.fl. att enligt förslag till avtal
bl.a. att ta tillbaka samtliga krav och inte väcka talan mot kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen kan inte se att det finns någon grund för att tillmötesgå begäran.
Frågan om hur kommunen hanterat upphandlingen av varor och tjänster i samband med bl.a.
Jubileumsregattan 2012 har varit föremål för granskning på olika sätt. Frågan har bl.a. prövats av
förvaltningsdomstol och allmän domstol. Förvaltningsdomstolen bedömde inte att de prövade
upphandlingar som kommunen genomfört skulle förklaras ogiltiga. I några fall avvisades
ansökan om att upphandlingen skulle ogiltigförklaras på grund av att frågan var väckt för sent.
Av domen från Södertörns tingsrätt framgår att frågan om skadeståndsansvar för kommunen på
grund av att man skulle ha brutit mot lagen om offentlig upphandling avslogs.
I sammanhanget kan noteras att det av handlingarna framkommer att det finns ett missnöje med
hur allmän domstol hanterat ärendet liksom att fakturans benämning är skadestånd p.g.a.
rättegångsfel, vilket inte är en kommunal angelägenhet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Inte tillmötesgå någon del av kravet om 4 577 733 kronor från Musikevenemang
Södertörn
2. Inte efterge kommunens krav på Musikevenemang Södertörn om 151 206 kronor plus
ränta med anledning av dom meddelad i Södertörns tingsrätt den 18 december 2014.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
______

Exp: Musikevenemang Södertörn
Kopia: Akten
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§ 179/16

Dnr KS/2016/0184/211-3

Yttrande över remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Reservationer

Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M), Maria Gard Günster (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs yrkande.
Jan-Ove Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Indelningskommitténs uppdrag är att föreslå en ny regional indelning som innebär att Sverige
delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén har arbetat sedan juli 2015 och ska
slutredovisa uppdraget senast i augusti 2017.

Denna remiss avser delbetänkandet Regional indelning – tre nya län. Betänkandet innehåller
förslag på att dela in Sverige i sex likvärdiga län och motsvarande landsting med syftet att skapa
en stark samhällsorganisation med förutsättningar för utveckling och välfärd i hela landet.
Indelningskommittén bedömer att ändringarna i länsindelningen för tre av de föreslagna nya
länen: Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län ska träda i kraft den 1 januari 2018
och landstingsindelningen den 1 januari 2019. Återstående tre län och förutsättningarna för dem
hanteras i kommitténs slutbetänkande.
Synpunkter på förslaget
Nynäshamns kommun instämmer i Indelningskommitténs utgångspunkter för och förslag till att
bilda sex nya regioner som även ska överensstämma med indelningen i län och statliga
myndigheters regionala närvaro. Den nya indelningen kan bättre bidra till att hantera framtidens
utmaningar rörande regional tillväxt och välfärd. Nynäshamns kommun ställer sig också positiv
till att Region Gotland ska ingå i en gemensam region med Stockholm.

Dagens länsindelning har gällt länge, i snart 400 år. Samhället har under den tiden utvecklats
mycket och det som ansågs rationellt på 1600-talet bör rimligen utvärderas och omprövas. Staten
har dessutom över tid skapat andra och olika indelningar av Sverige genom sina myndigheter. I
kommunernas vardagliga kontakter med sektorsmyndigheterna förekommer det olika
indelningar, därutöver har länsstyrelserna, med uppdrag att samordna sektorsmyndigheternas
intressen ytterligare en indelning. Det är inte rationellt och därför behövs det en ny gemensam
indelning för statens regionala myndigheter, länsstyrelserna och sjukvården. Vilken indelning
som än väljs medför både för- och nackdelar, men mot bakgrund av dagens irrationella situation
överväger fördelarna med en tydligare struktur.
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För Nynäshamns kommun, med ett starkt samband med Gotland i och med färjetrafiken, finns
det inte några starka argument som talar emot en gemensam region med Stockholm, åtminstone
inte innan en mer djupgående analys har gjorts bland annat beträffande ekonomiska
konsekvenser. Nynäshamns kommun förutsätter även att den statliga uppgiften att tillförsäkra
Gotland en tillfredsställande tillgänglighet med färjetrafik för gods och personresor kvarstår.
Nynäshamns kommun vill peka på en viktig aspekt som borde belysas bättre i det fortsatta
utredningsarbetet; den internationella dimensionen. Utredingen har inte förhållit sig till det som
sker utanför Sveriges gränser. Regionerna, näringslivet och inte minst befolkningen verkar i en
allt mer globaliserad värld där administrativa gränser måste anpassas. Det vore värdefullt om
utredningen kan belysa vilka förutsättningarna är för att samverka och konkurrera med
omvärlden med den indelning som föreslås i slutbetänkandet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkande

Harry Bouveng (M) inger ett skriftligt yrkande, bilaga A till protokollet.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande eller bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande, bilaga A, och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande.
_______
Exp: Finansdepartementet
Kopia: Plc, Akten
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Dnr KS/2015/0287/513-4

Yttrande över remiss - Trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Stockholms läns landstings regionala trafikförsörjningsprogram är regionens viktigaste
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Programmet pekar ut de långsiktiga målen för
kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både
upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som
färdtjänst och kollektivtrafik på vatten. Trafikförsörjningsprogrammet rymmer långsiktiga mål
för kollektivtrafiken fram till 2030.

Det första trafikförsörjningsprogrammet fastställdes 2012 av Stockholms läns
landstingsfullmäktige. Inför revideringen av programmet har berörda aktörer bjudits in för att
lämna sina synpunkter på programmet.
Synpunkter på förslaget
Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande,
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det gemensamma yttrandet gäller som Nynäshamns
kommuns svar på remissen utan tillägg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

_____
Exp: Trafikförvaltningen Stockholms Läns landsting
Kopia: Plc, Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sida 27

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 181/16

Dnr KS/2014/0180/427-9

Yttrande över ansökan om tillstånd för bortledning av
tillrinnande yt- och grundvatten enligt
miljökonsekvensbeskrivning gällande Stora Vika
kalkbrott (M2770-15)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende. Synpunkter ska
lämnas till mark- och miljödomstolen senast den 5 oktober 2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genom delegationsbeslut beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att avge yttrande enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, se
bilaga. Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som ligger till grund för förslaget
och föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande gäller som kommunstyrelsens
yttrande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_____

Exp: Mark- och miljödomstolen
Kopia: Msn, Plc, Akten
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§ 182/16

Dnr KS/2016/0121/260-10

Yttrande över remiss angående NCCs ansökan tillstånd för inertdeponi på fastigheten Torp 14:1 vid Grödby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
NCC Industri AB har till Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län lämnat in en ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan avser tillstånd till anläggning
och drift av inert deponi, mellanlagring och sortering av icke farligt avfall på del av fastigheten
Torp 14:1 vid Grödby. Schaktmassorna härrör från utbyggnaden av Stockholm Norvik hamn.

Nynäshamns kommun har av miljöprövningsdelegationen lämnats tillfälle att yttra sig över om
ansökan och/eller miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras.
Miljöprövningsdelegationen kommer därefter att vid behov begära in kompletteringar innan en
prövning av tillståndet kan ske.
Synpunkter på underlaget
Nynäshamns kommun har i tidigare yttrande särskilt lyft utredningsbehov avseende
transporterna till och från deponin. Vid den kommande prövningen förutsätter Nynäshamns
kommun att alternativ till den valda lokaliseringen utreds.

Nynäshamns kommun anser att ansökningshandlingarna bör kompletteras med följande
underlag.
1. Uppskattad sammansättning av de massor som avses deponeras. Hur mycket organiskt
material, hur mycket morän, hur mycket grus, sand och sten samt hur mycket lera är
aktuellt.
2. Möjligheterna att sortera materialet på plats i Norvik bör utredas.
3. De undersökningar som SGU föreslår för att öka säkerheten i bedömningen om
grundvattnets strömning och berggrundsöverytans nivå bör utföras. Detta för att
säkerställa att lakvatten från deponin inte kan förorena grundvattnet i själva åsen.
4. Alternativa användningsområden bör utredas/undersökas ytterligare. Kan exempelvis det
organiska materialet användas till återställning av nedlagda grustäkter? Finns områden
som riskerar att drabbas av förhöjd havsvattenyta och där stora mängder material kan
komma till användning?
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
______

Exp: Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Stockholm
Kopia: Plc, Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 183/16

Dnr KS/2016/0133/060-3

Svar på motion om en kommungemensam
utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i
förskola, grundskola och gymnasium
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en
kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och
gymnasium.

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

Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade den 2 juni 2016, § 46, att föreslå kommunfullmäktige att bevilja motionen om en
kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och
gymnasium.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det pedagogiska användandet av IT som
lärverktyg och datortätheten ser olika ut i nämndens verksamheter. Enligt yttrandet arbetar dess
förvaltning och verksamheter efter de mål som ställs upp nationellt och kommunalt, men
förutom att leva upp till målen, ska verksamheten även vara finansierad. De olika
verksamheterna har därför gjort olika satsningar på: IT, läsplattor och datorer enligt barn- och
utbildningsnämnden. Nämnden anser att en plan för i vilken omfattning IT ska finnas i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter skulle fylla en funktion för att skapa likvärdighet. Enligt
yttrandet tycks planen som föreslås i motionen inte behandla omfattningen av IT, utan endast vad
barn och elever ska lära sig om IT för att förbättra IT som pedagogiskt lärverktyg. Barn- och
utbildningsnämnden anser att en styrning av vilken utrustning som verksamheterna ska använda
lämpligen bör ingå i en utbildningsplan för IT.
Barn- och utbildningsnämnden instämmer med motionärerna i att en utbildningsplan för IT är ett
sätt att styra verksamheterna i samma riktning, men styrningen skulle även kunna ske i andra
dokument så som exempelvis Mål och budget. Enligt läroplanerna för grund- och
gymnasieskolan ska eleverna kunna använda modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande anför nämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 183/16
För att förbättra och förenkla användandet av IT i förskola och skola planerar barn- och
utbildningsnämnden att införa en digital plattform för samverkan, informationsdelning och
kommunikation. Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter kommer att få tillgång
till den digitala plattformen i Office 365, vilken finansieras centralt.
Barn- och utbildningsnämnden anför att en redan planerad insats för att förbättra användandet av
IT som lärvertyg i skolan är rekrytering av en utvecklingsstrateg med IT-kompetens, vilken för
närvarande pågår.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag om att nämnden ska ges i
uppdrag att ta fram en utbildningsplan för hur IT ska användas som pedagogiskt verktyg. Planens
utformning och innehåll bör utformas så att planens mål pekar ut riktningen för nämndens
verksamheter, utan att detaljstyra och inkräkta på lärarnas och pedagogernas professionella
utrymme.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår
att motionen om en kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i
förskola, grundskola och gymnasium bifalls.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en
kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och
gymnasium.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 184/16

Dnr KS/2016/0019/109-10

Rapport över obesvarade motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den
5 september 2016. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion
där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av
kommunstyrelsen inom ett år.
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
2015/0234/060
Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) har den 29 oktober 2015 inkommit med en
motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen beräknas behandla ärendet i oktober 2016.
2016/0064/060
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 17 februari 2016 inkommit med en
motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid
chefsrekryteringar. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2016/0099/061
Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har den 14 mars 2016 inkommit med en
motion om möjligheten för kvinno- och mansjourer att besöka högstadieskolor och informera
om sin verksamhet. Yttrande har inkommit från socialnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2016/0132/060
Jan- Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har den 20 april 2016 inkommit med en
motion att mäta bullernivån i våra förskolor. Yttrande har inkommit från barn- och
utbildningsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 185/16

Dnr KS/2016/0019/109-8

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
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 15 juni 2016
fattat beslut om att delegera beslutanderätt för.
För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där handläggningstiden
beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad behandling i nämnden angivits.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till
kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen
2016/0006/061-17. Medborgarförslag har inkommit från Ingemar Carleman om att
årsredovisningen 2016 och framåt förtydligas med ekonomiska data ur internredovisningen.
Inkom 2016-04-19.
Barn- och utbildningsnämnden:
2015/0024/061/18 Medborgarförslag om kompetensutveckling i ämnet interkulturellt lärande i
förskola och skola. Inkom 2015-03-26. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet
i september 2016.
2015/0024/061/22 Medborgarförslag om utbildning av personal i förskolan i retoriklek. Inkom
2015-04-15. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i september 2016.
2015/0024/061-38 Medborgarförslag om grupprum för studier. Inkom
2015-05-29. Barn- och utbildningsnämnden beräknas besluta i ärendet i september 2016.
2016/0006/061-3. Medborgarförslag om solskydd på förskolor och skolor m m.
Inkom 2016-01-29.
Kultur-och fritidsnämnden
2016/0006/061/22. Medborgarförslag om simhallens öppettider.
Inkom 2016-05-19.
2016/0006/061-23. Medborgarförslag om bibliotekets öppettider.
Inkom 2016-05-19.

Justerarsignaturer
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§ 185/16
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
62/2014 Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen. Inkom 2014-1104. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har återremitterat ärendet 2016-05-26.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet i december 2016.
2015/0024/061-23 Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda på
parkeringsdäcket vid Alkärrsplan. Inkom 2015-04-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har
beslutat att återremittera ärendet i avvaktan på fastställande av pågående parkeringsutredning,
msn § 143/16. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet i november
2016.
2015/0024/061-56. Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i
närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas
besluta i ärendet i januari 2017.
2015/0024/061-90. Medborgarförslag om att anlägga en stig mellan fastigheterna Vikgatan 2
och Björkstigen för att kunna promenera ner till vattnet. Inkom 2015-12-17.
2015/0024/061-89. Medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid Kvarnängens IP.
Inkom 2015-12-17.
2016/0024/061-1. Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på Centralgatan vid de
farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan. Inkom 2016-01-15.
2016/0006/061-9. Medborgarförslag om belysning på gångvägen mellan Telegrafgatan och
Stathmosvägen. Inkom 2016-02-25.
2016/0006/061-12. Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet,
samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23.
2016/0006/061-20. Medborgarförslag om att skapa en hundrastgård i Sandhamn.
Inkom 2016-05-02.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_____

Kopia: Akten
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§ 186/16

Dnr KS/2016/0015/009-6

Rapport - Balanslista
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag om strategi för informationsförvaltning är
avrapporterat till kommunstyrelsen och uppdraget slutfört.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den del av rapporten som avser beslut fattade
av kommunfullmäktige till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är
verkställda, en balanslista. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan
senaste rapporteringstillfället.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2011, § 15, att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta förslag till en långsiktig hållbar och
förvaltningsövergripande strategi för informationsförvaltning. Beslutet finns upptaget i
balanslistan.
Vid möte med anledning av ärendet konstaterades bland annat att sedan frågan initierades har ett
arbete med framtagande av styrdokument för informationsklassning avslutats. Kommunen har
vidare infört ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, samt initierat ett projekt för
införande av e-arkiv. Samtliga åtgärder bidrar tillsammans till att skapa en bättre
informationsförvaltning i kommunens verksamheter. Förvaltningen önskar med anledning av
detta att frågan om en policy för informationsförvaltning inte längre ska utgöra ett uppdrag för
förvaltningen att arbeta vidare med och att ärendet härigenom bör räknas som avrapporterat.
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag om strategi för informationsförvaltning är
avrapporterat till kommunstyrelsen och uppdraget slutfört.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den del av rapporten som avser beslut fattade
av kommunfullmäktige till kommunfullmäktige.

Justerarsignaturer
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag om strategi för informationsförvaltning är
avrapporterat till kommunstyrelsen och uppdraget slutfört.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den del av rapporten som avser beslut fattade
av kommunfullmäktige till kommunfullmäktige.
_____

Exp: Kanslichefen
Kopia: Akten
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§ 187/16

Dnr KS/2016/0222/006-3

Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden
2017 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15 november börjar kl 15.00 övriga
sammanträden börjar kl 19.00:

11 januari
8 februari
8 mars
19 april (årsredovisning)
10 maj
14 juni (tertialrapport 1)
20 september
18 oktober (delårsbokslut)
14 november
15 november (budget)
6 december
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2017. Sammanträdena föreslås börja kl 19.00 utom budgetsammanträdet
som börjar kl 15.00.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden
2017 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 15 november börjar kl 15.00 övriga
sammanträden börjar kl 19.00:

11 januari
8 februari
8 mars
19 april (årsredovisning)
10 maj
14 juni (tertialrapport 1)
20 september
18 oktober (delårsbokslut)
14 november
15 november (budget)
6 december
_____

Kopia: Akten
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§ 188/16

Dnr KS/2016/0222/006-2

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2017 ska hållas följande dagar
kl 08.30:
18 januari
15 februari
29 mars (årsredovisning)
19 april
24 maj
21 juni (budget)
6 september
4 oktober (delårsbokslut)
25 oktober (budget)
15 november
13 december
Temadagar:
22 februari
9 och 10 mars årsredovisning och planeringsförutsättningar mål och budget
31 maj, tertialuppföljning T1(beslut)
27 september, delårsbokslut
29 november
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2017.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2017 ska hållas följande dagar
kl 08.30:
18 januari
15 februari
29 mars (årsredovisning)
19 april
24 maj
21 juni (budget)
6 september
4 oktober (delårsbokslut)
25 oktober (budget)
15 november
13 december
_______
Exp: Samtliga förvaltningar, ks ledamöter och ersättare
Kopia: Akten
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§ 189/16

Dnr KS/2016/0068/109-7

Information om de förtroendevaldas ansvar för
inkomna handlingar, e-post m m
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016, § 138, om kommunala e-postadresser till
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen önskade också få information om
praktiska frågor och de förtroendevaldas ansvar för bevakning av e-post med mera.

Information om de förtroendevaldas ansvar för bevakning av e-post m m kommer att lämnas vid
kommunstyrelsens sammanträde 5 oktober. Som bilaga finns e-postrutiner för förtroendevalda
som beskriver bedömning av handlingar och överlämnande av handlingar för registrering.
Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun bifogas också, där finns regler för
svarstider m m.
Installation av e-post i läsplattan

Kommunstyrelseförvaltningen planerar att påbörja installationen av e-post för ledamöterna i
kommunstyrelsen i samband med kommunstyrelsens nästa sammanträde den 26 oktober.
Kommunstyrelseförvaltningen önskar dela upp arbetet så att e-post först installeras hos
ledamöterna i kommunstyrelsen.
De heltidsengagerade ledamöter som har kommunal e-postadress berörs inte. De som har en
kommunal e-postadress som anställd i kommunen kommer att få ytterligare en e-postadress som
förtroendevald.
Ett e-postkonto kommer att skapas innan kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober och
bifogat finns en instruktion för hur e-post installeras på läsplattan. Meddela Eva Ryman,
eva.ryman@nynashamn.se, om ni önskar hjälp med att installera e-posten i läsplattan, så
hjälper vi till med att boka tid hos Telefonisupport. Användarnamn och lösenord för e-post
delas ut till ledamöterna i anslutning till sammanträdet den 26 oktober. Det är viktigt att inte
dröja med att installera e-posten i läsplattan, då e-postadressen är i funktion från det att
kommunstyrelseförvaltningen skapat e-postkontot.
För ersättarna i kommunstyrelsen planerar kommunstyrelseförvaltningen att göra på samma sätt i
anslutning till sammanträdet den 23 november.
Föredragning
Kanslichef Annika Fri informerar om förtroendevaldas ansvar för bevakning av e-post m m
____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 39

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 190/16

Dnr KS/2016/0003/002-13

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-09-21 §§ 111-133
Kommunstyrelsens landsbygdsutskotts protokoll 2016-09-05 §§ 17-19.

Kommunchefens beslut i pensionsärende, KS 2016/0017/020-34.
Planeringschefen har meddelat Länsstyrelsen att Nynäshamns kommun inte ser behov av
kompletteringar i ansökan/miljökonsekvensbeskrivning från Nynäs-Ösmo LBC över fortsatt drift
av naturgrustäkt med mera på fastigheten Grödby 2:133. KS 2016/0226/427.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 40

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 191/16

Dnr KS/2016/0022/069-15

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

KS/2016/0165/214-5
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-21 om investeringsmedel för detaljplan och VA i
Norsbol och Solsa.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 41

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 192/16

Dnr KS/2016/0040/008-12

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Cirkulär 16:50 Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 42

Sammanträdesdatum
2016-10-05

§ 193/16

Dnr KS/2016/0101/008-8

Kurser och konferenser
Ärendet utgår.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

