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§ 127/17

2017/0391/209

Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen
Tf planeringschef Mikael Gustafsson informerar om att gästhamnen kommer att behandlas som
ett samhällsbyggnadsprojekt. Pågående ärenden är Humlan 8, Ribban 9, program för
Landfjärden och program för Segersäng.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 128/17

2017/0322/212

Information om arbetet med ny översiktsplan
Albin Törnberg samhällsplanerare och tf planeringschef Mikael Gustafsson informerar om
arbetet med ny översiktsplan. Arbetet kommer att utföras i projektform, där den politiska
styrgruppen kommer att vara kommunstyrelsens arbetsutskott.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 129/17

Exploateringsavtal Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1, Nynäshamn
Ärendet utgår.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 130/17

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1, Nynäshamn
Ärendet utgår.
_____

Justerarsignaturer
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§ 131/17

Dnr KS/2017/0289/251-1

Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26
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.

Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-12
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.
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.
Föredragning
Sandra Zachrisson mark- och exploateringsavdelningen informerar om ärendet.
______

Kopia: Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 132/17

Dnr KS/2017/0311/214-2

Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Ösmo
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.
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.
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§ 132/17
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.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 11

Sammanträdesdatum 2017-09-20

§ 133/17

Dnr KS/2015/0073/251-19

Ändring av bolagsägare inom genomförandeavtal,
kv Drabanten
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet, då arbetsutskottet har
synpunkter på tidsplanen enligt § 3 i avtalet.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-31.
Nynäshamns kommun har upprättat detaljplan för ”Drabanten 2 m. fl” och ingått
Markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten, Nynäshamns kommun med
Småa AB, org. Nr 556497-1322 (avtalet undertecknades 2015-02-27 respektive 2015-03-09).
Markanvisningsavtalet reglerar marköverlåtelse av området från kommunens ägo till Småa AB,
samt förutsättningar, tidplan, anläggningar etc. för upprättande av 26 stadsradhus.
Arbetet är påbörjat genom att Bragegården har rivits (färdigställdes december 2016) och
etablering för påbörjan av markarbeten för området har påbörjats (vinter/vår 2017).
Under mars 2017 köpte ALM Equity ut samtliga tidigare delägare i Småa och är nu ensam
aktieägare till bolaget.
I Markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten, Nynäshamns kommun, §24
3 stycket står att ”Om exploatören genom aktieöverföring byter ägare ska kommunen (Mark och
exploatering) snarast skriftligen informeras om detta. Kommunen ska skriftligen godkänna att
den nya aktieägaren ställer säkerhet för det rätta fullgörandet av samtliga förpliktelser som
åläggs i enlighet med detta avtal, eller som uppstår till följd därav (inklusive exempelvis samtliga
kostnader för kommunens tillvaratagande av sin rätt, däribland kostnader för juridiska rådgivare,
ränta, dröjsmålsränta mm.)
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 12

Sammanträdesdatum 2017-09-20

§ 133/17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
- Godkänna att den nya aktieägaren för markanvisningsavtalet bedöms ha tillräcklig
kreditvärdighet för att ställa säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser som åläggs
i Markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten eller som uppstår till
följd därav.
Föredragning

Sanna Uimonen, projektledare mark- och exploateringsavdelningen informerar om ärendet.
______
Kopia: Akten
Exp: Mark- och exploateringsavdelningen, handläggaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 13

Sammanträdesdatum 2017-09-20

§ 134/17

Dnr KS/2017/0319/403-2

Remiss - Klimatfärdplan för Stockholmsregionen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget.
Sammanfattning
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.
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.

Justerarsignaturer
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§ 134/17
Förvaltningens bedömning
Nynäshamns kommun instämmer i vikten av att hitta ett gemensamt system för uppföljning och
utvärdering samt metodval av statistiska nyckeltal. Uppskattade utsläppsminskningar av olika
planerade och redan genomförda åtgärder måste också standardiseras och genomföras på både
regional och kommunnivå, exempelvis på ett liknande sätt som Naturvårdsverkets Klimatklivetfinansierade åtgärder idag kvantifieras i utsläppsminskningar per investerad krona.

Även utsläppsmönster och förändringar av dessa bör kartläggas och analyseras kommuner
emellan, t.ex. vid flytt av utsläppsintensiva verksamheter till andra kommuner. Exempelvis
anläggandet av och flytten av verksamheter till Norviks hamn kommer kraftigt försvåra för
Nynäshamn att nå sina uppsatta klimatmål, samtidigt som utsläppen i hela regionen tack vare
flytten uppskattas minska. Nynäshamn ser därför gärna att olika kommunala förutsättningar
betonas tydligare.
Kommunen anser generellt, eftersom detaljerade utsläppsminskningar per vägval och åtgärd inte
anges, att utsläppsbanorna är rimliga. I texten om energiförsörjning och bebyggelse ser
kommunen gärna ett längre resonemang kring solenergi; på två timmar tar jorden emot lika
mycket energi från solen som hela världens årsförbrukning. Hur denna enorma potential bäst
optimeras i regionen förtjänar ett längre utlägg i texten.
Eftersom transportsektorn är en nyckelsektor anser kommunen att detta avsnitt behöver
förtydligas ytterligare. Kommunen vill också att biogasen får en tydligare roll i klimatfärdplanen,
främst i relation till elektrifieringen av vägtransporter. Biogas är i regel både lokalproducerad
och mindre resurskrävande än t.ex. batteritillverkning utomlands. Klimatfärdplanen bör också
tydligare betona diversifieringen av olika förnybara bränsletyper. Inom den viktiga
transportsektorn konkurrerar i dagsläget gas, el och etanol sinsemellan istället för att komplettera
varandra som alternativ till fossilt.
Nynäshamns kommun ser gärna en tydligare uppdelning efter ansvar och påverkansgrad vad
gäller statliga, regionala respektive kommunala åtgärder och aktörer. Exempelvis
miljöbilspremier och bränsleskatter bör tydligare sättas i relation till regionala och lokala ansvar
som kollektivtrafik och gång och cykelinfrastruktur.
Kommunen anser också att PBL är ett mycket viktigt verktyg för ett helhetsgrepp på klimatsmart
byggande. Kommande Nära Noll-kraven berör i huvudsak energiförbrukning och inte övriga
möjligheter att forma bostäder och områden för mindre klimatpåverkan. Avskaffningen av
möjligheten till kommunala särkrav har kraftigt påverkat PBL som viktigt verktyg.
Färdplanen bör tydligare betona gemensamma kravställningar, upphandlingar och samarbeten,
både i offentlig och privat verksamhet och gärna dessa två sektorer emellan, t.ex. genom
gemensamma allianser, utmaningar och viljeförklaringar. På Södertörn har exempelvis projektet
Samordnad Varudistribution Södertörn visat sig framgångsrikt. Motsvarande projekt drivs i
andra delar av landet tillsammans med privat sektor, vad gäller t.ex. leveranser till butiker i
stadskärnor.
Justerarsignaturer
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§ 134/17
Målet om en ökad kollektivtrafikandel i länet med 5 procentenheter anser kommunen är för lågt.
För en perifer kommun som Nynäshamn är det helt enkelt för långt för de allra flesta att cykla in
till innerstaden, vilket gör en fungerande kollektivtrafik helt avgörande. Förslagsvis kan en större
ökning ske genom viss övergång från kollektivt till cykel i innerstaden, som i sin tur kan frigöra
mer kollektivtrafik till de avlägsna förorterna. Kollektivtrafikens attraktivitet måste öka och
Nynäshamns kommun instämmer i att ett tydligare hela-resan-perspektiv måste in i planering
och utformning. Exempelvis möjligheten till arbete under resan genom wifi-anslutning, plats för
cyklar och toalettbesök. Kommunen bedömer att bussförbindelser, som t.ex. sträckan
Nynäshamn – Gullmarsplan, kommer vara ett nödvändigt komplement till tåget även i framtiden.
Kommunen önskar också ett mer ingående resonemang om hur direkta intressekonflikter med
övriga regionala mål, främst angående flygtrafiken, ska lösas.
Hur Nynäshamn kan bidra
På infrastrukturområdet kan Nynäshamn bidra till uppfyllandet av planen genom flytten av delar
av Stockholms hamnverksamhet till Norviks hamn, som bedöms effektivisera och minska de
totala utsläppen i regionen. Det samarbete som i dagsläget finns mellan det lokala värmeverket
och oljeraffinaderiet bör utvecklas och om möjligt utvecklas och stå modell för liknande
miljövänliga lösningar.
Kommunen bör också fortsatta satsa på information och rådgivning till lokala företag och
kommuninvånare samt fortsätta utbyggnaden av publik laddinfrastruktur och cykelbanor.
Kommunen bör också verka för etablering av biogasleverantörer. Den kommunala
organisationen ska ”gå före” och visa övriga lokala invånare att exempelvis fossilfria fordon är
en fungerande lösning.

Mycket viktigt är också att, på grund av kommunens storlek, mycket av klimatarbetet även
fortsättningsvis sker i samverkan med övriga Södertörnskommuner för största möjliga
kostnadseffektivitet. Kommunen kan också fortsätta den kontinuerliga dialogen med Stockholms
Länstrafik för effektivisering av kollektivtrafiken. Med sina 5 stationer har kommunen, förutsatt
tätare och snabbare turer, potential att öka kollektivtrafikandelen betydligt. En utbyggnad av
dubbelspår längs Nynäsbanan skulle ytterligare öka attraktiviteten för persontrafiken, men även
leda till ökade möjligheter för överflyttning av betydande andel av gods från väg till spår. En
eventuell utbyggnad, med tydlig hållbarhetsprofil, av området kring pendeltågsstation Segersäng
bedöms också ge en betydlig ökning av andelen kollektivtrafikresenärer i området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget.
_____
Kopia: Akten
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§ 135/17

Dnr KS/2017/0320/219-2

Remiss Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi
KS/2017/0320/219
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
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
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.
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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.
Ärendet
Mindre synpunkter
 Figur 1 på sida 10 är svårtolkad. Öar som Torö, Öja, Herrö, Yxlö, och Oaxen är utpekade
som landsbygd trots att dessa rimligen bör tolkas som skärgård enligt RUFS definition.


Ett förändrat klimat till följd av klimatförändringar nämns inte överhuvudtaget i strategin.
Nynäshamns kommun ställer sig frågande till hur strategin tar hänsyn till de
internationella klimatåtaganden som Sverige gjort samt hur strategin är förenlig med
landstingets förslag om noll-nettoutsläpp till 2045. Stockholms län står inför den stora
utmaningen att planera för en kraftig befolkningstillväxt och samtidigt minska länets
totala klimatpåverkan – detta bör belysas även i landsbygds- och skärgårdsstrategin.



Nynäshamns kommun är enig med strategins analys under rubriken Landsbygd och
skärgård i Stockholms län – nuläge som rör bostadsförsörjning, arbetsmarknad,
utbildningsmöjligheter och samhällsservice.

Generell synpunkt – utveckla eller bevara
Det finns en kontrovers vad gäller hur mycket landsbygden och skärgården ska utvecklas. Å ena
sidan växer Stockholms län, urbaniseringstrenden är stark och även kommuner långt från
stadskärnan påverkas av det höga inflyttningstrycket. Utöver att fler väljer att bosätta sig i länet
finns en önskan om att öka den inhemska turismen, men också att människor utanför Sverige ska
upptäcka Stockholms skärgård (som framgår på sida 29). Som följd av det behövs fler bostäder,
hotell, restauranger och samhällsservice på landsbygden och i skärgården. Det är en situation där
ökad befolkning växelverkar med transportmöjligheter, samhällsservice och arbetstillfällen. Å
andra sidan finns oroväckande klimatförändringar som kommer att ge allvarliga konsekvenser
för hela samhällen och skärgården är särskilt utsatt med tanke på stigande havsvattennivåer.
Dessutom kräver flera internationella avtal att naturmiljöer ska bevaras, vilket också tycks vara
strategins intention, exempelvis på sidorna 24, 37 och 39.
Förbättra tillgängligheten, sida 29
Nynäshamns kommun välkomnar de slutsatser som görs. Samtliga områden behöver utvecklas ur
ett klimatmedvetet perspektiv. Kommunen ser särskilt positivt på att satsa på kollektivtrafiken
och möjligheter till arbetspendling. Den kollektivtrafik som erbjuds passar inte alltid det behov
som finns hos skärgårdsborna och i regel finns det inga bryggplatser som kan användas för
tillfällig tilläggning för skärgårdsborna vid replipunkterna. Nya lösningar som
”infartsparkeringar”/bryggor vid replipunkterna behöver därför utredas. Waxholmsbåtarna som
idag är den i särklass viktigaste transportinfrastrukturen för att människor ska motiveras till
permanent bosättning i skärgården. Nynäshamns kommun oroas av att skärgårdslinjerna hotas av
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nedläggning. Det måste finnas en kontinuitet för att våga bygga och utveckla bostadsmarknaden
i skärgården. Kommunen anser också att dagens landstingsdrivna båttrafik behöver kompletteras
med andra avgångstider och rutter efter besöksnäringens behov.
Stärk det lokala näringslivet, sida 30
Nynäshamns kommun vill framhäva två särskilt viktiga komponenter för att stärka det lokala
näringslivet. Det ena är den fortsatta utbyggnaden av fiber på landsbygden och i skärgården.
Utbyggnaden av fibernätet är en förutsättning för att minska transportsektorns klimatpåverkan.
Det handlar bland annat om att främja utvecklingen av ny teknik, nya typer av fordon och
mobilitetstjänster. Utbyggnaden av fibernät och 4G-master måste fortsätta byggas ut. I dagsläget
kan dessa täcka behoven för de som är permanent bosatta men då antalet sommargäster är
betydande ställer det större krav på nätet för att samhällsservicen och näringslivet ska kunna
utvecklas.
Den andra komponenten för att stärka det lokala näringslivet är Leaderprojekten. Nynäshamns
kommun tillhör Leaderområdet i Stockholm tillsammans med andra kommuner längs med
kusten. Leaderprojekten är viktiga för att arbetstillfällena i skärgården ska vara kvar och kunna
utvecklas.
Utveckla levande lokalsamhällen, sida 31
Nynäshamns kommun ser positivt på de förslag som strategin lyfter fram, särskilt vad gäller
behovet av att möjliggöra en diversifierad bostadsmarknad. Nynäshamn eftersträvar en
diversifierad bostadsmarknad även i skärgården men det är svårt att få ekonomi i att bygga
flerbostadshus. Bostadsutveckling är också beroende av kommunalt VA och bredband/fiber men
också av att transport till och från fastlandet ska vara tryggat. Alltför ofta hotas skärgårdslinjerna
av nedläggning och det främjar inte bostadsbyggandet. Det måste finnas en kontinuitet för att
våga bygga och utveckla bostadsmarknaden i skärgården.
Det finns i dagsläget ingen samhällsservice på öarna. För att det ska tillkomma mer service
måste befolkningen öka väldigt mycket. Utbildningsnivån är lägre i skärgården och på
landsbygden än i tätorterna. Det är något som Nynäshamns kommun tar på stort allvar. För att
fler grupper ska vilja bosätta sig på landsbygden och i skärgården behövs möjligheterna till god
utbildning. I dagsläget saknas grundskolor ute på öarna i Nynäshamns kommun vilket försvårar
det för den som vill studera vidare efter gymnasiet. Eftergymnasial utbildning finns inte heller i
kommunen. Att rekrytera och behålla personal i kombination med sviktande elevunderlag gör det
svårt för kommunen att bevara skolor ens i tätortsnära landsbygd.
Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden, sida 32
Nynäshamns kommun tillstyrker strategins intentioner vad gäller att förtäta och utveckla natur-,
kultur- och rekreationsvärden. Nynäshamns kommun ifrågasätter dock hur strategins intentioner
för att bevara naturområden går ihop med andra mål som att utveckla besöksnäringen. Strategin
syftar till att minska hushållens miljöbelastning men samtidigt finns en vilja att utveckla
lokalsamhällen som därmed är beroende av ökad inflyttning, vilket innebär ett nollsummespel
för miljöbelastningen, eller till och med en ökning av den.
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Nynäshamns kommun vill särskilt lyfta bevarandet av strandskydd, vilket inte nämns under
rubriken. Strandskyddet är viktigt för att bevara och tillgängliggöra stränderna för allmänheten
såväl som för att bevara god ekologisk status och biologisk mångfald.

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

Deniz Tütüncü samhällsplanerare planering och samhällsutvecklingsavdelningen informerar om
ärendet.
______

Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0314/349-3

Remiss Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
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. 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.

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.
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Definition av termen ”äventyra”
Förslaget om att införa en regel som anger att en myndighet eller en kommun inte får tillåta att
en verksamhet eller åtgärd påbörjas eller ändras på ett sätt som ”äventyrar” möjligheterna att
följa en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § MB som avser vattenmiljön eller försämrar
vattenmiljön i strid mot ett försämringsförbud i en sådan norm, är svårtolkat.
Promemorian fastslår att en av de huvudsakliga förändringarna i promemorian är att
”Verksamheter får inte äventyra möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer
av EU-rätten och inte får medföra en försämring av vattenkvaliteten i strid med ett
försämringsförbud.” Till följd av detta föreslås termen ”äventyra” inkluderas i miljöbalken på
flera ställen, bland annat i förslag till nytt 5 kap. 3§; 22 kap. 25§ punkt 9 och 22 kap. 29§.
Termen kommer från EU-domstolens beslut i den s.k. Weserdomen (dvs. EU-domstolens
avgörande i mål C-461/13):
”1) Artikel 4.1 a i–iii i [ramdirektivet för vatten] ska tolkas så, att medlemsstaterna – med
förbehåll för att undantag kan beviljas – är skyldiga att inte lämna tillstånd till ett projekt när
projektet kan orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status eller när projektet äventyrar
uppnåendet av en god status hos en ytvattenförekomst eller en god ekologisk potential och en
god kemisk status hos en ytvattenförekomst vid den tidpunkt som anges i direktivet.” [red. anm.]
EU-domstolen förtydligar inte vad som menas med ”äventyra” och vägledning för tolkning av
detta äventyrandeförbud i stort saknas även i promemorian. Uttalandena i promemorian om att
kravet troligen inte kommer att medföra att tillstånd vägras i någon större utsträckning än vad
som är fallet i dag kan starkt ifrågasättas. Nynäshamns kommun ställer sig frågande till hur
termen ”äventyra” ska tolkas.
Weserdomens konsekvenser för vattenverksamheter samt miljöfarlig verksamhet
Förändringar till följd av Weserdomen är långtgående. Nynäshamns kommun ställer sig frågande
till hur vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter kan komma att påverkas av en
skarpare tolkning av EUs ramdirektiv för vatten. 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 enligt bilaga V i direktivet blir försämrad med en klass, även
om denna försämring av kvalitetsfaktorn inte leder till en försämring av klassificeringen av
ytvattenförekomsten som helhet.
Nynäshamns kommun ställer sig positiv till ambitiösare miljökrav men domen innebär att en
verksamhet eller åtgärd som innebär ökad påverkan eller ökat utsläpp inte ska tillåtas när den
fysiska förändringen kan orsaka en försämring av en enskild kvalitetsfaktors statusklass, om inte
undantag för verksamheten meddelas i enlighet med ramdirektivet för vattens undantagsregel
(artikel 4.7). Konsekvenserna av domen kan komma att påverka alltifrån vatten- och
avloppshantering, muddring, dagvattenhantering och även vattenrelaterade frågor vid
detaljplaneläggning. Ett exempel som oroar Nynäshamns kommun är ifall detaljplaner och
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uppförande av reningsverk stoppas på grund av utsläppen från dag- och avloppsvatten ökar.
Följden kan bli att bostäder eller annan utveckling försvåras eller hindras.
Behov av samhällsekonomisk konsekvensanalys
Promemorians föreslagna regeländringar påverkar, utöver konsekvenser för vattenkraften, många
samhällsbyggnadsprojekt. Sådana projekt påverkar ofta vattenförekomster – i mindre eller större
omfattning. Frågorna analyseras dock alltför kortfattat i underlaget, trots att konsekvenserna för
exempelvis utveckling av transportinfrastruktur, bostadsförsörjning och kommunaltekniska
anläggningar kan bli betydande.
Nynäshamns kommun anser att det krävs en gedigen utredning av vad dessa ändringar kan
komma att ge för samhällsekonomiska konsekvenser. En betydande del av promemorian
behandlar förändringar rörande produktion av vattenkraftsel och krav på moderna miljövillkor
kopplat till vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel, men förslaget innebär flera andra
långtgående förändringar av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet och kommunen
önskar en utförlig analys av vilka konsekvenser det kan ge Sveriges kommuner.
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) inkluderar grundvatten samt ytvatten, det vill säga sjöar,
vattendrag, vatten i övergångszon (flodmynningar) samt kustvatten utom när det gäller kemisk
status då det även ska inbegripa territorialvatten. Hur förslagen påverkar kustvatten och
territorialvatten berörs inte i promemorian och Nynäshamns kommun anser att en
samhällsekonomisk konsekvensanalys även behöver inbegripa dessa vatten.
Med anledning av dessa stora förändringar anser Nynäshamns kommun att det krävs en gedigen
utredning av vad dessa ändringar kan komma att ge för samhällsekonomiska konsekvenser.
Följdförändringar i Plan- och bygglagen
Nynäshamns kommun anser att förändringarna av en ny lydelse i miljöbalkens 5 kap. 3§,
strykningen av 11. Kap. 6§ samt ändringen av 2 kap. 7§ ger konsekvenser för plan- och
bygglagen. Promemorian menar att dessa ändringar inte ger behov av några följdförändringar
men Nynäshamns kommun delar inte den uppfattningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget.
Föredragning
Deniz Tütüncü samhällsplanerare planering och samhällsutvecklingsavdelningen informerar om
ärendet
_____

Kopia: Akten
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Dnr KS/2015/0279/007-5

Åtgärder till följd av granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.
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.
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 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.
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
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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
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
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
_____

Kopia: Akten
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§ 139/17

Dnr KS/2017/0015/009-6

Rapport balanslista
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
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
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§ 140/17

Dnr KS/2017/0019/109-18

Rapport över obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet tackar för rapporten och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 30

Sammanträdesdatum 2017-09-20

§ 141/17

Dnr KS/2017/0019/109-17

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet tackar för rapporten och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
______
Kopia: Akten
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§ 142/17

Dnr KS/2017/0233/006-4

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. 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.

Förslag till beslut
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:
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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)
______

Kopia: Akten
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§ 143/17

Dnr KS/2017/0233/006-2

Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. 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.
______
Kopia: Akten
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§ 144/17

Dnr KS/2017/0233/006-1

Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsens
arbetsutskott
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets sammanträden 2018 ska hållas följande dagar
kl 08.30:
7 februari
14 mars
11 april
9 maj
5 juni
19 juni
22 augusti
12 september
10 oktober
7 november
5 december
18 december
Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets sammanträden 2018 ska hållas följande dagar
kl 08.30:
7 februari
14 mars
11 april
9 maj
5 juni
19 juni
22 augusti
12 september
10 oktober
7 november
5 december
18 december
Kopia: Akten, arbetsutskottets ledamöter och ersättare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 36

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 37

Sammanträdesdatum 2017-09-20

§ 145/17

Dnr KS/2017/0377/629-1

Kommunens sommarjobbssatsning 2018, förslag om
förändrad hantering
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Ärendet

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-18.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Att kommunens sommarjobbssatsning för ungdomar 2018 enbart omfattar kommunala
arbetsplatser. 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 förändra sommarjobbsgarantin samt kriterier för erbjudande av plats enligt förslag i
ärendebeskrivning 2. I samband med detta minskas kommunbidraget för
sommarjobbssatsningen med 225 tkr.
Föredragning

Kicki Lundgren, samordnare feriearbete och tf personalchef Linn Marsten föredrar ärendet.
______
Kopia: Akten
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§ 146/17

Dnr KS/2017/0192/026-2

Kompetensmiljonen - Ansökan för kompetenshöjande
åtgärder i syfte att utveckla kommunens
verksamheter, 31 augusti 2017
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
-

KS/2017/0192/028-1 Utveckling av teknik i grundskolan med 12 300 kr.

Ärendet
Inför årets tredje ansökansperiod till kompetensmiljonen har en ansökan från förvaltningarna
lämnats in.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
- KS/2017/0192/028-1 Utveckling av teknik i grundskolan – 12 300 kr
KS/2017/0192/028-1 Utveckling av teknik i grundskolan
Gröndalsskolan och Svandammsskolan ansöker om medel för att sex lärare skall ges möjlighet
att delta i Cetis (Centrum för Teknik i Skolan) konferens hösten 2017. Detta i syfte att stärka
teknikundervisningen på de sökande skolorna. Gröndalsskolan och Svandammsskolan ansöker
om 12 300 kronor.
Förvaltningschefens yttrande
Staten har tillsammans med Skolverket beslutat att införa digitalisering som obligatoriskt
moment i skolorna BUF tillstyrker denna önskan om fortbildning inom området. Bifall av
ansökan föreslås med 12 300 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
KS/2017/0192/028-1 Utveckling av teknik i grundskolan med 12 300 kr

Kopia: Akten
För kännedom:
Berörda förvaltningar och PA-konsult vid arbetsgivaravdelningen.
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§ 147/17

2017/0017/020

Rapport arbetsmiljöfrågor
En rapport kommer att lämnas i samband med kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober.
______
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§ 148/17

Personalfrågor
Ärendet utgår.
______
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§ 149/17

2017/0343/252

Köp av fastigheten Kvastbindaren 3, Ösmo
Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Alf Olsson informerar om förslag till köp av fastigheten
Kvastbindaren 3 i Ösmo. Underlag till beslut kommer att tas fram till kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
______
Kopia: Akten
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