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§ 122/16

Dnr KS/2016/0042/008-13

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om aktuella näringslivsfrågor.
Resultatet av näringslivsundersökningen visar att Nynäshamn visar på ett något förbättrat
resultat. Studiebesök kommer att göras i Kungälvs kommun och Upplands Bro kommun gör ett
studiebesök i Nynäshamn under kommande vecka.
Heidi Ekberg turistchef informerar om Bo, Leva, Etablera mässan som anordnas av
Stadskärneföreningen och genomförs 26 och 27 augusti. Vid samma tidpunkt anordnas
Skärgårdsmarknad och Föreningens dag.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 123/16

Dnr KS/2016/0043/008-11

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Daniel Adborn (L) och Harry Bouveng (M) rapporterar från Mälartinget som anordnades av
Mälardalsrådet.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 124/16

Dnr KS/2016/0044/008-11

Rapport om Södertörnssamarbetet
Ordförande Anna Ljungdell (S) rapporterar från möte om Södertörnssamarbetet som har hållits i
Nynäshamn med deltagare från Landstinget
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 125/16

Dnr KS/2016/0045/008-11

Ekonomisk uppföljning
Maj månads uppföljning är en avstämning av prognosen efter april och innehåller de
förändringar som beslutades i samband med tertialrapport 1 i kommunstyrelsen 1 juni.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tilldelades resurser i samband med beslut och
erhåller därför en bättre prognos. Socialnämnden har ett plus minus noll resultat efter maj och
barn- och utbildningsnämnden ett något mindre underskott. Övriga nämnder och styrelser har en
oförändrad prognos.
______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 126/16

Dnr KS/2016/0033/041-12

Mål och budget 2017-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål och budget för år
2017 – 2020 för Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget från Socialdemokraterna,
Liberalerna och Miljöpartiet.
Reservation
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M), Maria Gard Günster (C) och
Georgios Tsiouras (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs (M) yrkande.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av den politiska ledningen bifogas förslag till Mål- och budget
2017 – 2020.
Framlagt förslag till Mål och budget 2017 – 2020 utgör en ram vilken kan komma att justeras
under den fortsatta beredningsprocessen. Förslaget kommer att tas upp för beslut i
kommunstyrelsen i oktober varefter kommunfullmäktige tar beslut på fullmäktigesammanträdet i
november.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål och budget för år
2017 – 2020 för Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget från Socialdemokraterna,
Liberalerna och Miljöpartiet.

Budgetförslag har också inkommit från Sorundanet Nynäshamns kommunparti och gemensamt
budgetförslag från Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, samt ett remissvar från
Pensionärspartiet.
MBL-förhandlingsprotokoll daterat 2016-05-11 delas ut vid sammanträdet
Yrkanden

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till gemensamt budgetförslag från Moderaterna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till gemensamt budgetförslag från
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljpartiet.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att budgetförslagen ställs mot varandra.

Justerarsignaturer
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§ 126/16
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till budgetförslag från Socialdemokraterna,
Liberalerna och Miljöpartiet eller bifall till budgetförslag från Moderaterna, Kristdemokraterna
och Centerpartiet eller bifall till budgetförslag från Sorundanet Nynäshamns kommunparti och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla budgetförslag från Socialdemokraterna,
Liberalerna och Miljöpartiet.
______
Exp: Kc, Ec
Kopia: Akten
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§ 127/16

Dnr KS/2011/0227/212-17

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, beslut om granskning
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning.
Eventuella synpunkter från partierna lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
senast den 14 augusti 2016.
Ärendebeskrivning
Den Fördjupade översiktplanen beskriver kommunens viljeinriktning för hur Nynäshamns stads
mark- och vattenområden ska utvecklas fram till 2030. Planen uttrycker kommunens vilja kring
bebyggelseutvecklingen i staden, vilka kvaliteter som ska bevaras och utvecklas och vilken slags
stad som är önskvärd att utveckla. Planen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier som
ska vara vägledande vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden, dessa
strategier är: Inifrån och ut, Stärka, Variera och Koppla.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda med olika aktörer när ett förslag till
översiktsplan eller ändring i planen upprättats. Den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd
mellan den 1 juli till 31 oktober 2015. Under samrådet gavs myndigheter, sakägare och andra
som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Efter samrådet har även förankringsmöten hållits internt med berörda enheter. De synpunkter
som framkommit har främst berört behovet av att tydliggöra hur behov av lokaler för kommunal
service kan tillgodoses.
Förslaget är nu bearbetat och inkomna synpunkter har beaktats. I granskningshandlingens
inledning beskrivs vilka förändringar av dokumentet som gjorts efter samrådet
Under granskningen ges nu återigen myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen
möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.
Med föreslaget slutdatum för granskningsperioden kan beslut om antagande tas i
kommunfullmäktige 19 oktober 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Fördjupad översiktsplan för
Nynäshamns stad ska ske mellan den 20 juni och 14 augusti 2016.
Kommunstyrelsens sammanträde
Miljö- och samhällsbyggnadschef Sara Eriksdotter Bjurström meddelar att förvaltningen önskar
återta ärendet för vidare handläggning. Eventuella synpunkter på planen från partierna kan
lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 14 augusti 2016.
_______

Exp: Msf
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 128/16

Dnr KS/2015/0141/212-6

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om granskning
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning.
Eventuella synpunkter från partierna lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
senast den 14 augusti 2016.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Grönstrukturplan som beskriver kommunens viljeinriktning för hur grönstrukturen
i och omkring Nynäshamns stad ska utvecklas under de kommande femton åren (till 2030), har
tagits fram av enheten för Strategisk utveckling på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Grönstrukturplanen ska vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och utgöra ett
kunskapsunderlag till Fördjupning av översiktsplan för Nynäshamns stad.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda med olika aktörer när ett förslag till
översiktsplan eller ändring i planen upprättats. Grönstrukturplanen var ute på samråd mellan den
30 juni och 30 september 2015. Under samrådet gavs myndigheter, sakägare och andra som
berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Under samrådet kom det in yttranden på Grönstrukturplanen från 15 myndigheter/organisationer
och från två privatpersoner. Det kom även in synpunkter under den utställning som hölls i
kommunens växthus i centrala Nynäshamn, ett samrådsmöte i Folkets hus och från en webenkät
på kommunens webplats.
Efter samrådet har även förankringsmöten hållits internt med berörda enheter. De inkommande
synpunkter har bland annat berört följande:
- Att det bör pekas ut vilken natur som bör skyddas.
- Att kraven på utemiljöns kvalitet vid exploatering bör tydliggöras.
- Att de generella riktlinjerna för grönstrukturens utveckling bör förtydligas.
Förslaget är nu bearbetat och inkomna synpunkter har beaktats.
Under granskningen ges återigen myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen
möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.
Med föreslaget slutdatum för granskningsperioden kan beslut om antagande tas i
kommunfullmäktige 19 oktober 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
ska ske mellan den 20 juni och 14 augusti 2016.

Justerarsignaturer
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§ 128/16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att granskning av förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
ska ske mellan den 20 juni och 14 augusti 2016.
Kommunstyrelsens sammanträde
Miljö- och samhällsbyggnadschef Sara Eriksdotter Bjurström meddelar att förvaltningen önskar
återta ärendet för vidare handläggning. Eventuella synpunkter på planen från partierna kan
lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 14 augusti 2016.
______

Exp: Msf
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 129/16

Dnr KS/2016/0054/059-14

Visuell identitet för platsen Nynäshamn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den för platsen Nynäshamn framtagna visuella identiteten
och ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i arbetet med kommunens grafiska profil
utgå från platsens visuella identitet.
Ärendebeskrivning

Platsen Nynäshamn är den geografiska platsen Nynäshamn och alla som lever och verkar här.
Om vi är många som tillsammans lyfter fram Nynäshamn, både i skrift och utseende, blir vi
tydliga på marknaden och skapar förutsättningar för framtida framgångar och ett starkt
varumärke som står sig i konkurrensen.
I januari 2016 antog kommunfullmäktige varumärkesplattformen för platsen Nynäshamn därefter
startade arbetet med den visuella identiteten för platsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2016 arbetat tillsammans med den upphandlade
reklambyrån Rewir i framtagandet av visuell identitet för platsen.
Tre workshops, 15 djupintervjuer och en kompletterande enkät genomfördes under perioden
april – maj med representanter för invånare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare,
samarbetspartners och besöksnäringen. Totalt har cirka 60 personer deltagit i processen att ta
fram en ny visuell identitet.
Innehållet från workshops, intervjuer och enkäter har sedan sammanställts och stämts av med
arbetsgruppen samt med deltagarna i processen. Intervjuer och workshops kompletterades med
en skrivbordstudie av undersökningar, kringliggande platser visuella identiteter samt planerad
utveckling av platsen exempelvis fördjupad översiktsplan.
Platsens visuella identitet bygger inte på särintressen utan på hur våra målgrupper beskriver
platsens styrkor och vad de vill att vi ska visa.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-06-08.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den för platsen framtagna visuella identiteten och ger
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i arbetet med kommunens grafiska profil utgå från
platsens visuella identitet.
Föredragning
Kommunikationschef Erika Vikström, marknadschef Heidi Ekberg och näringslivschef
Jonas Karlsson föredrar ärendet.

Justerarsignaturer
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Yrkande
Lars-Åke Lundin (S) yrkar att beslutet förtydligas med ”platsen Nynäshamn”.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget till beslut med det av
Lars Åke Lundin (S) yrkade förtydligandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
förslaget till beslut och yrkandet om förtydligande.
_____

Exp: Planeringschef, Kommunikationschef
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 130/16

Dnr KS/2014/0144/206-11

Årlig uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att årligen reglera taxan för sotning
respektive taxan för brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex.
2. följande bestämmelse införs som nytt sista stycke i gällande taxa för sotning respektive för
brandskyddskontroll:
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll (respektive sotning) enligt denna taxa revideras årligen
med det sotningsindex som fastställs efter förhandling mellan Sveriges Kommuner och
Landsting samt Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förtydliga beslutsmeningen med att sotningsindex fastställs efter
förhandling mellan SKL och SSR.
Ärendebeskrivning
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade vid sitt sammanträde den 22
april 2016, § 29, att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016
fortlöpande justera taxan för sotning och brandskyddskontroll i enlighet med det av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR)
förhandlade sotningsindexet.

Förbundsdirektionen framför i beslutet att en löpande indexjustering vore att föredra, då
meddelande från SKL och SSR om fastställt sotningsindex kan komma i ett sent skede vilket
innebär att det är svårt för fullmäktige i respektive medlemskommun att hinna behandla
indexjusteringen före det datum då den ska vara genomförd.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen i slutet av 2013 (mål nr 3835-12) får ett
kommunalförbund inte själv fastställa sina taxor, utan det ska kommunfullmäktige i förbundets
medlemskommuner göra.

I syfte att undersöka möjligheten att förenkla framtida hantering av indexregleringar har
kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun varit i kontakt med SKL. Enligt SKL:s
förbundsjurister kan kommunfullmäktige i respektive medlemskommun uppdra åt Södertörns
brandförsvarsförbund att fortlöpande reglera respektive taxa utifrån sotningsindex. Eftersom
beräkningsgrunderna därigenom är fastlagda i taxorna blir förbundets taxereglering enbart av
tillämpnings-/verkställighetskaraktär. Om däremot beräkningsgrunderna för taxorna ska ändras
måste varje medlemskommun fatta beslut om detta enligt nu gällande ordning.
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§ 130/16
Med anledning av SKL:s ovanstående bedömning föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
fullmäktige ger Sbff i uppdrag att årligen reglera taxan för sotning respektive taxan för
brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex. De värden som ligger till grund för
sotningsindex är dels löneökningar i avtalet mellan SKL och SSR, dels konsumentprisindex.
Förvaltningen föreslår även att följande bestämmelse införs i respektive taxa.
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll (respektive sotning) enligt denna taxa revideras årligen med
det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att årligen reglera taxan för sotning
respektive taxan för brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex.
2. följande bestämmelse införs som nytt sista stycke i gällande taxa för sotning respektive för
brandskyddskontroll:
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll (respektive sotning) enligt denna taxa revideras årligen
med det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att årligen reglera taxan för sotning
respektive taxan för brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex.
2. följande bestämmelse införs som nytt sista stycke i gällande taxa för sotning respektive för
brandskyddskontroll:
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll (respektive sotning) enligt denna taxa revideras årligen
med det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Yrkande
Ordförande (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att förtydliga
beslutsmeningen med att sotningsindex fastställs efter förhandling mellan SKL och SSR.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att
kommunstyrelen beslutat att bifalla yrkandet.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 131/16

Dnr KS/2016/0144/426-2

Tillsyn av sprängämnesprekursorer - ändring av förbundsordningen
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016. Därmed upphör nu gällande
förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar
likalydande beslut.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade den 19 april 2016,
§ 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra
förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, läggs på förbundet.

Bakgrunden är en ny lag respektive förordning om sprängämnesprekursorer, det vill säga
kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan
användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunen ska enligt lagen utöva tillsyn
över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller i lagen
angivna ämnen över vissa koncentrationsgränser, till enskilda personer.
Kommunen har frihet att organisera sin verksamhet utifrån hur tillsynen bäst kan bedrivas. De
verksamhetstyper som kan bli föremål för kontroll enligt lagstiftningen om sprängämnesprekursorer är t. ex. färg- och järnhandlare samt byggvaruhus. Dessa besöks av Smohf i samband
med tillsyn enligt andra lagstiftningar, varför direktionen anser att samordningsvinster skulle
uppnås om även den nu aktuella tillsynen lades på förbundet.
Av direktionsbeslutet framgår att samråd har skett mellan medlemskommunernas
säkerhetsstrateger, Smohf och Södertörns brandförsvarsförbund och parterna är överens om att
Smohf är den naturliga tillsynsmyndigheten.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-05-16.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016. Därmed upphör nu gällande
förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar
likalydande beslut.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016. Därmed upphör nu gällande
förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar
likalydande beslut.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2016-06-15

§ 132/16

Dnr KS/2016/0145/406-2

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att
fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, samt att kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande
beslut om förbundsordning och taxa.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade den 19 april 2016,
§ 17, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.
Smohf:s direktion har i tidigare ärende föreslagit att fullmäktige i medlemskommunerna genom
en ändring i förbundsordningen lägger ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses
i lagen sprängämnesprekursorer på förbundet.
Enligt lagen får avgift tas ut för tillsynen och lagen bemyndigar kommunen att meddela
föreskrifter om tillsynsavgiftens storlek. Utgångspunkten i förarbetena är att den som orsakar en
kostnad också ska betala för den. Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all
verksamhet som kommunen bedriver.
Direktionen för Smohf föreslår att taxan ska bestå av en timavgift för all kontroll. Storleken på
timavgiften föreslår man ska kopplas till aktuell timavgift i förbundets taxa för arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, vilken omfattar övrig tillsyn inom kemikalieområdet.
Timavgiften för 2016 är 1 020 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av Smohf:s direktionsbeslut föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige fastställer den föreslagna taxan för förbundets verksamhet enligt lagen om
sprängämnesprekursorer. Detta under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att
fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund samt att fullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande beslut om
förbundsordning och taxa.
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Kommunstyrelseförvaltningen har haft underhandskontakt med Haninge och Tyresö kommun.
De avser att behandla ärendet om ändring i förbundsordningen samt fastställande av taxa i juni
respektive augusti. Förvaltningen föreslår att taxan, i likhet med förslaget till reviderad
förbundsordning, ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016.

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att
fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, samt att kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande
beslut om förbundsordning och taxa.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016.

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att
fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, samt att kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande
beslut om förbundsordning och taxa.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 133/16

Dnr KS/2014/0207/800-9

Kulturplan 2017-2020
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till kommunstyrelseförvaltningen för att
inhämta synpunkter på planen från gruppledarna i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige, som vid Kf 111109
Kf§213, beslutade att: ”Kommunen ska ta fram en kulturplan med strategier för hur man med
kulturen som verktyg kan öka såväl tillväxten som besöksnäringen i kommunen”, arbetat fram
ett förslag till kulturplan för Nynäshamns kommun 2017-2020. Det är den första kulturplanen
inklusive en kulturpolitisk vision som tagits fram i kommunen.
Arbetet har utgått från Cultural planning-metoden som innebär att man använder en bred
definition av kulturbegreppet där fokus ligger på hitta den lokala platsens identitet för att nå de
samlade kulturella resurserna som finns inom kommunen och härifrån formulera målområden för
insatser under en längre period.
Arbetet har varit förvaltningsöverskridande och samtliga nämnder har deltagit.
Medborgardialoger och djupintervjuer med kommunmedborgare, politiker och kulturaktörer har
genomförts. Synpunkterna som kom fram under dialogerna och workshops ligger till grund för
den kulturpolitiska inrikting som formulerats i kulturplanen. Utifrån detta arbete har tre
målområden formulerats genom tre kulturpolitiska dimensioner; en kulturpolitisk, en
samhällspolitisk och en konstpolitisk dimension.
En sammanställning av medborgardialogerna återfinns i bilaga 1 och 2 i planen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Kulturplan 20172020.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Justerarsignaturer
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Yrkande

Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen
för att inhämta synpunkter på planen från gruppledarna i kommunfullmäktige.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande om återremiss och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
______

Exp: Kansliavdelningen handläggaren
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 134/16

Dnr KS/2014/0136/009-14

Slutrapport för projektet Temafritids
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för utvärderingsrapporten och slutrapporten för projektet Temafritids.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från (M), (C) och (KD) fogas till protokollet som bilaga A.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 april 2016, § 40, beslutat godkänna slutrapporten för
etapp 1 och 2 och utvärderingsrapporten och överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat om att förlänga projektet under höstterminen
2016 och finansiering av förlängningen. Den delen av ärendet behandlas i samband med
tertialuppföljning 1. Kommunstyrelsen behandlar tertialrapporten vid sammanträdet den 1 juni
2016.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
utvärderingsrapporten och slutrapporten för projektet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingsrapporten och slutrapporten för projektet
Temafritids.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för utvärderingsrapporten och slutrapporten för projektet Temafritids.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att det särskilda yttrandet från M, C och KD som fogats till barn- och
utbildningsnämndens protokoll § 40/2016 ska fogas som bilaga till ärendet i kommunstyrelsen,
då det saknas i handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och yrkandet
att foga det särskilda yttrandet som bilaga till protokollet och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag och att det särskilda yttrandet fogas som bilaga till
protokollet.
_______

Exp: Bun
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A ks 2016-06-15 d 134
-0\4
et Willem!

Sarskilt vttrande avs. BUN & 40/2016 - Utvardering och slutrapport Temafritids
Vi i Borgerlig Allians for Nynashamn har idag reserverat oss mot beslutet all godkanna
punIcterna 4, 5, och 6 i §40 — Utvardering och slutrapport Temafritids.
Vi anser all vi kan acceptera historiebeslcrivningen av Temafritids / Rik Fritid, punkterna 1-3,
eftersom det just är en historiebeslcrivning. Den visar dock all av c:a 1 000 barn som var ankt
malgrupp fir detta projelct sa har endast c:a 3,5-5 % av barnen deltagit i Temafritids. Av dessa
sa kan vi se all antalet minskar kraftigt mellan hosten 2015 och varen 2016, och all det pa
varen endast deltar tva som inte anda hade gat pa fritids. Det verlcar som all minga hade en
aktiv fritid awn utan Temafritids, och all det for vissa blev for mycket med bide Temafritids
och lcvallsaktiviteter.
Nynashamn 1r en till ytan relativt stor kommun, och rapporten visar hur Temafritids inte kan
anses vara lika tillgangligt for alla. Vi tror inte heller all projelctet lyckas na ut till de barn som
behover detta aura mest. Det rimmar inte med en av skolans viktigaste ingangar — aft vara
likvardig fir alla elever.
Vi har aven kunnat se all det har paverkan pi skolfritids, som dels tappar ekonomiskt, men
aven aft en del merarbete.
Vi tycker all det arjAtteviktigt med aft stimulera till ett mer alctivt liv fir vara barn, vilket har
stor pa.verkan senare i livet pa folkhalsan. SA detta ar mycket vilctiga fragor.
Projektmalet ar bra och valdigt tydligt: "Projelctet drivs med malet att skapa en modell och en
verksamhet som attraherar fler unga all delta i en meningsfull och ledarledd
fritidsverksamhet." Det malet anser dock inte vi all man har aft, och tror inte att man
kommer aft nfi det med denna projektform.
Vi tror att dessa projektmedel hade gjort mer nytta fcir att forstarka den ordinarie
skolfritidsverksamheten, som enligt rapporter har stora problem med fir lag personaltathet,
lag utbildningsnivi hos fritidspedagogerna, hog sjukfranvaro och bristande resurser. For att de
barn som gar pa skolfritids ocksa ska kunna erbjudas en "meningsfull och ledarledd
fritidsverksamhet" sa behover det Rirstarkas dar istallet. Om vi istallet kan hitta andra
samverkansformer med foreningslivet, med temadagar, "prova-pr-dagar, och tatare
samarbete i den ordinarie verksamheten sa tror vi all vi kan uppna ell battre resultat.
SA aven om det verkar som aft sjalva verksamheterna i sig varit lyckade och kunnat erbjuda en
"meningsfull ledarledd fritidsverksamhet", sa tror inte vi att detta ar raft prioriterade medel.

Nynashamn 21 april 2016
Borgerlig Allians for Nynashamn (M, C, K.D)

Marcus Svinhufvud
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§ 135/16

Dnr KS/2016/0143/449-2

Ansökan om folkhälsomedel för projektet utvecklad öppenvård för
personer med beroendeproblematik och dess anhöriga
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om folkhälsomedel på 1 500 000 kronor för
projektet ” Utvecklad öppenvård för personer med beroendeproblematik och dess anhöriga”.
Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 4 500 000 kr för tre år.
Reservation

Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M), Maria Gard Günster (C) och
Georgios Tsiouras (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs (M) och
Maria Gard Günsters (C) yrkande.
Ärendebeskrivning
Beroendesjukdomar utgör ett av våra mest spridda folkhälsoproblem. Mer än 10 procent av den
vuxna befolkningen i Sverige lider av någon form av beroendesyndrom. Tillsammans med deras
anhöriga är andelen ännu högre. Kostnaden vid aktivt beroende är stor, men med rätt insats vid
rätt tidpunkt kan samhällsbesparingen bli större. Socialnämnden ansöker därför om
folkhälsomedel för att utveckla öppenvården så att de i framtiden bättre kunna möta de behov
som finns kring beroendeproblematiken i Nynäshamn. Genom att i ett tidigare skede ge insatser
kan behovet minska av senare insatser som ofta är kostsamma och inte alltid leder till en
förbättring på lång sikt. Kan öppenvården stödja den enskilde till att bryta ett negativt beteende i
tid så sparar man en hög grad av mänskligt lidande i form av ohälsa, utanförskap och
stigmatisering.

Socialstyrelsen har specificerat i sina riktlinjer evidensbaserade metoder som är riktade till
personer med ett beroende samt även för dess anhöriga som visat på god effekt. Öppenvården i
Nynäshamn behöver utveckla och samordna dessa metoder tillsammans med andra aktörer som
landstingets beroendevård, landstingets psykiatrivård och landstingets primärvård på ett
formaliserat sätt. Genom att formalisera en samverkan inom kommunen och med landstinget och
bygga ut insatsträdet kommer en mer sammanhållen individanpassad behandling med tidigare
insatser förebygga ohälsa.
Under tre år kommer en projektledare på 50 % att leda arbetet och utveckla formerna för intern
samverkan. I ansökan finns också en tjänst som utvecklare av SIP-arbetet (samordnad individuell
plan) på 50 procent med fokus på extern samverkan, en KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapi)
på 50 procent och en SE-handledare (supported employment) på 50 procent. Övriga insatser sker
inom ordinarie verksamhet.
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De övergripande målen i projektet är att kommuninvånarna har en god hälsa och ett ökat antal
sysselsatta invånare. Projektet kan bedrivas i projektform under tre år och ska därefter
implementeras i den ordinarie verksamheten vid goda resultat. För att dra lärdomar samt att
påvisa tydliga resultat är det därför viktigt att projektet återkommande följs upp och utvärderas
samt att tydliga mätbara mål formuleras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om folkhälsomedel på 1 500 000 kronor för
projektet ” Utvecklad öppenvård för personer med beroendeproblematik och dess anhöriga”.
Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 4 500 000 kr för tre år.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om folkhälsomedel på 1 500 000 kronor för
projektet ” Utvecklad öppenvård för personer med beroendeproblematik och dess anhöriga”.
Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 4 500 000 kr för tre år.
Yrkanden

Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) yrkar att arbetet ska implementeras i
socialnämndens ordinarie verksamhet och att det finansieras genom att socialnämnden tilldelas
medel ur kommunstyrelsens oförutsedda medel motsvarande 1 500 000 kr, samt att
verksamheten ska följas upp i den ordinarie uppföljningscykeln.
Ordföranden (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Harry
Bouvengs (M) och Maria Gard Günsters (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Exp: Folkhälsosamordnaren
Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 136/16

Dnr KS/2016/0100/109-8

Yttrande över remiss av demokratiutredningens betänkande Låt fler
forma framtiden (SOU 2016:5)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över remiss av
demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
Ersättaryttrande

Ersättaryttrande från Nicholas Nikander (L) fogas till protokollet som bilaga B.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har getts möjlighet att senast den 21 juni 2016 lämna synpunkter på
demokratitutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) till
Kulturdepartementet.

Ärendet har remitterats till samtliga förvaltningar som kommit in med yttranden. Gruppledare för
alla partier i fullmäktige i Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter vid ett möte
som hölls den 11 maj 2016 och skriftligt. Moderaterna och Sorundanet har kommit in med
skriftliga synpunkter.
Även allmänheten har inbjudits att lämna synpunkter på utredningen till sitt lokala parti, vilket
annonserats på kommunens webbplats nynashamn.se och kommunens interna webbplats för
anställda.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter från förvaltningar och
gruppledare i kommunfullmäktige och utifrån det sammanställt förslag till kommunens svar på
remissen (se bilaga).
Demokratiutredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa
demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet mellan de
allmänna valen kan stärkas. Uppdraget har berört två former av påverkan, möjligheten att utöva
inflytande som förtroendevald och möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans med
andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till
yttrande över remiss av demokratiutredningens betänkande.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-05-24.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över remiss av
demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över remiss av
demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
______
Exp: Kulturdepartementet, med bilagor
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga B ks 2016-06-15 § 136

Ersattaryttrande.
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§136 Yttrande Over demolo-atiberedningens betankande Lai fler forma _framtiden (SOU 2016:5)

Precis som demokratiutredningen skriver s5 är unga i 5Idrarna 18-29 5r den 51dersgrupp i befolkningen
som är mest underrepresenterad i fullmaktigefOrsamlingama p5 lokal niv5. Efter valet 2014 var 5tta
procent av kommunfullmaktigeledamOtema unga, medan andelen unga som var rostberattigade till
komm unal valet var 19 procent.
Demokratiutredningen skriver ocks5 att det är vanligare att unga fOrtroendevalda lannnar sina uppdrag
I fOrtid an aldre. Under mandatperioden 2010-2014 var det 44 procent av de fbrtroendevalda unga
mellan 18-29 5r som lamnade sina uppdrag innan mandatperiodens slut, och unga kvinnor är den
kategori som lamnat i storst utstrackning.
Enligt de unga sjalva är den vanligaste orsaken till avhoppen "flytt fr5n kommunen", det var hela 57
procent av de fOrtroendevalda under 29 5r som hoppade av 2010-2014 som lamnade sitt uppdrag av
denna anledning.
Det är inte s5 konstigt. I bostadsbristens Sverige, inte minst i megabostadsbristens Stockholm, tvingas
bostadssOkande ofta "ta vad an man f5r tag pa". Det kan innebara att en ung Nynashamnare, som
faktiskt soker egen bostad i Nynashamn, kan f noja sig med en hyresratt ..i andra eller tredje hand i
exempelvis Haninge till en boljan medan hen soker vidare i Nynashamn. Aven studier p5 annan ort
under en lid kan vara ett exempel.
ldag är det s5 att ogonblicket da man slutar vara valbar, det viii saga ogonblicket nar man inte langre bar
och är skriven i kommunen s5 fOrlorar man sin raft aft ha fortroendeuppdrag i sin gamla hemkommun.
Hag finns dock mOjlighet for kommunfullmaktige aft ge dispens for revisorer och ledamoter i namnder,
styrelser och beredningar (allts5 platser som man valts till av kommunfullmaktige och inte direkt av
inv5nama) att sitta kvar mandatperioden ut.
For ledarnOter i kommunfullmaktige finns ingen sklan mOjlighet utan dar blir man av med sin plats nar
man ilyttar till en annan kommun. Demokratiutredningen fores15r att samma princip som for ledamoter i
namnder, styrelser och beredningar ska galla aven for ledarnbter i kommunfullmaktige. Det vill saga att
kommunfullmaktige ska kunna besluta om dispens for en ledamot att sitta kvar mandatperioden ut,
aven om denne under en lid bar utanf Or kommunen.
Att Oppna for den mojligheten är positivt, inte minst om vi menar allvar med aft vi vill ha representation
av aven de unga kommuninv5nama i v5ra beslutande organ. DarfOr bar demokratiutredningens forslag
(punkt 8.3.5) om "raft att beh 51Ia uppdrag som fullmaktigeledamot trots flytt" tillstyrkas och inte
avstyrkas.

Nynashamn 2016-06-15

Nic 'olas Nikander (L)
Ersattare, kommunstyrelsen

Uberalema

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 137/16

Dnr KS/2016/0146/519-2

Yttrande - Remiss - Förslag till ändringar i förordningen (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall samt förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Ärendebeskrivning
Det förekommer problem med fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Därför har regeringen föreslagit ändringar av förordningarna (1982:198) om flyttning av fordon i
vissa fall samt förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.
Nynäshamns kommun har lämnats tillfälle att ge synpunkter på förslagen.
Ett förekommande sätt att fuska är att använda parkeringstillstånd som tillhört en avliden person
eller som är återkallat av kommunen, även förfalskade parkeringstillstånd för rörelsehindrade
förekommer. Idag har kommunen endast rätt att forsla bort fordon som parkerats med stöd av
parkeringstillstånd som har anmälts som stulet eller förlorat hos polisen. De föreslagna
ändringarna innebär att kommunerna kan forsla bort bilar som till stöd för sin uppställning
använder ett svenskt eller utländskt ogiltigt parkeringstillstånd. Kommunerna kan därmed mer
effektivt tillämpa förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.
Förslaget till förändring av förordningen om felparkeringsavgifter innebär att kommunerna ges
ett större spann för att bestämma avgifterna för felparkering.
Synpunkter på förslagen
Nynäshamns kommun tillstyrker de föreslagna förändringarna. Förändringen av förordningen
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall innebär att tillämpningen kan utökas till att omfatta
alla fall av användande av ogiltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ändringen ökar
kommunernas möjlighet att stävja fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Felaktigt användande av parkeringsplatser för rörelsehindrade hindrar tillgängligheten för de
som är i behov av och har rätt att använda dessa platser.
Även den föreslagna ändringen i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift är positiv.
Nuvarande högsta nivå har gällt i drygt tio år och bör höjas. Med ett högre högsta belopp ges
möjlighet att differentiera felparkeringsavgifter i större utsträckning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
____

Exp: Näringsdepartementet
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 138/16

Dnr KS/2016/0068/109-3

Kommunal e-postadress till förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skapa kommunala e-postadresser till ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen önskar
information om praktiska frågor och de förtroendevaldas ansvar för bevakning av e-post m m vid
kommande sammanträde.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 17 februari 2016, § 53, beslutat att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att utreda förslaget om en kommunal e-postadress till
förtroendevalda och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen. Utredningen ska beskriva
fördelar och nackdelar med kommunal e-postadress.
Idag har kommunalråd, oppositionsråd och ordförande i kommunfullmäktige, samt ordförande i
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden en kommunal e-postadress.
En e-postrutin för de förtroendevalda finns och har sänts ut till de förtroendevalda i
kommunfullmäktige och nämnder. Rutinen finns bifogad denna skrivelse som bilaga.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga ledamöter och ersättare i nämnder erbjuds en
kommunal e-postadress.
E-posten är kopplad till ett sk ”AD-konto” vilket innebär en kostnad. Den kostnaden finns redan
idag, eftersom AD-kontot är kopplat till administrationen av eMeeting. En kostnad tillkommer
för installation av e-posten i läsplatta eller annan mobil enhet med 30 kr/månad och användare.
Samtliga ledamöter och ersättare i nämnderna har idag en läsplatta.
En kommunal e-postadress skulle underlätta administrationen av kontaktuppgifter till de
förtroendevalda i register och på webb. För allmänheten underlättar det också med enhetliga
adresser, den kommunala e-postadressen skapas enligt standarden
förnamn.efternamn@nynashamn.se. Idag förekommer det en del problem för nämndsekreterare
som skickar ut kallelser/meddelanden om sammanträden, när personliga e-postbrevlådor ibland
är fyllda och meddelandena studsar tillbaka. En kommunal e-postadress skulle göra rutinen
säkrare så att informationen når fram.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 30

Sammanträdesdatum
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§ 138/16

Det är viktigt att framhålla att med en kommunal e-postadress, som är en myndighetsadress,
följer också ett fortsatt ansvar att bevaka sin inkomna post och bedöma om inkommen post ska
vidarebefordras till myndighetens (respektive nämnds) registrator för diarieföring och förstås
också besvara inkommen post, se bifogad e-postrutin för förtroendevalda och
kommunikationsplan för Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunal e-postadress införs men att den begränsas
till ledamöter och ersättare i nämnder och inte övriga förtroendevalda. Anledningen till det är
administrationen och kostnaden för AD-konton. I dagsläget är det kopplat till användningen av
eMeeting. Om användningen av eMeeting utökas även till andra förtroendevalda kan de också
omfattas av en kommunal e-postadress.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skapa kommunala e-postadresser till ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att skapa kommunala e-postadresser till ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
_______

Exp: Kanslichef
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 139/16

Dnr KS/2016/0050/112-5

Förnyade uppdrag som vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar förordnande
som borgerliga vigselförrättare i Nynäshamns kommun för Christina Selander-Ekström,
Christer Dahl, Liselotte Vahermägi, Ulf Holm, Daniel Adborn och Agneta Tjärnhammar under
perioden 2016-11-01 till och med 2018-10-31.
Jäv
Agneta Tjärnhammar (M) och Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på
grund av jäv.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har sju stycken vigselförrättare idag och alla vigselförrättare har
förordnanden med en tidsbegränsning tom 2016-10-31. Sex av vigselförrättarna har tackat ja till
ett förnyat förordnande. Tommy Söderblom har tackat nej till nytt förordnande, men fullföljer
sitt nuvarande uppdrag.

Kommunstyrelsen har den 17 februari beslutat tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län
förordnar Tommy Fabricius som borgerlig vigselförrättare för Nynäshamns kommun. Tommy
Fabricius har för närvarande ett förordnande i Östergötland. När det förordnandet upphör kan
Länsstyrelsen i Stockholms län förordna honom som vigselförrättare.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att följande personer får förnyat förordnande på
en period av två år, 2016-11-01 till 2018-10-31:

Christina Selander-Ekström
Christer Dahl
Liselotte Vahermägi
Ulf Holm
Daniel Adborn
Agneta Tjärnhammar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar förordnande
som borgerliga vigselförrättare i Nynäshamns kommun för Christina Selander-Ekström,
Christer Dahl, Liselotte Vahermägi, Ulf Holm, Daniel Adborn och Agneta Tjärnhammar under
perioden 2016-11-01 till och med 2018-10-31.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 139/16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar förordnande
som borgerliga vigselförrättare i Nynäshamns kommun för Christina Selander-Ekström,
Christer Dahl, Liselotte Vahermägi, Ulf Holm, Daniel Adborn och Agneta Tjärnhammar under
perioden 2016-11-01 till och med 2018-10-31.

______
Exp: Länsstyrelsen, Enhetschef telefoni och reception
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 140/16

Dnr KS/2016/0055/060-2

Svar på motion om mandatperioder för politiska förtroendeuppdrag i
Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med nästa mandatperiod
införa två-åriga mandatperioder för Nynäshamns kommuns nämnder, utskott och bolagsstyrelser,
samt att motionen därmed anses besvarad.
Ärendebeskrivning
En motion från Harry Bouveng (M) kom in 4 februari 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att införa ettåriga mandatperioder inom Nynäshamns kommuns
nämnder, utskott, bolagsstyrelser etcetera. Enligt motionären är syftet med ettåriga
mandatperioder att den enskilda ledamoten ges möjlighet att pröva uppdraget. Vidare anför
motionären att Stockholms läns landsting och Stockholms stad har ettåriga mandatperioder.

Bestämmelser i kommunallag och reglemente
Enligt kommunallagen får de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet det nyvalda
fullmäktige besluta om att ändra mandattiden för en nämnd utan föregående beredning
Dock är det reglerat i kommunallagen att i kommunstyrelsen väljs de förtroendevalda för fyra år.
I det gemensamma reglementet för nämnder i Nynäshamns kommun anges i 20 § att om
kommunfullmäktige inte beslutar annat ska ledamöter och ersättare i nämnd väljas för fyra år,
räknat från och med den 1 januari året efter kommunfullmäktigevalet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger i kommentarer till kommunallagens
bestämmelser att för nämnder med myndighetsutövning talar värdet av kontinuitet och
erfarenhetsuppbyggnad emot kortare mandattider än fyra år.
Erfarenhet och kontinuitet är viktigt för att kunna utkräva ansvar av de förtroendevalda genom
fullmäktiges årliga ansvarsprövning. Vid ansvarprövningen granskar fullmäktige med hjälp av
revisorer verksamheten i nämnderna det gångna året. Enligt SKL behöver fullmäktige, styrelse
och nämnder ha en gemensam kunskap om uppdrag, ansvar, granskning och ansvarsprövning för
att ansvarsprövningen ska fungera bra. Detta görs genom återkommande utbildning och samtal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Yrkande
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att från och med nästa mandatperiod införa två-åriga
mandatperioder för Nynäshamns kommuns nämnder, utskott och bolagsstyrelser, samt att
motionen därmed anses besvarad.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 140/16
Proposition

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 141/16

Dnr KS/2016/0003/002-9

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 §§ 76-91.
Folkhälsosamordnaren har beslutat att bevilja Röda korset bidrag till bussutflykt för äldre.
KS/2016/0139/449-2.
Folkhälsosamordnaren har beslutat att bevilja Neuroförbundets avdelning i Nynäshamn bidrag
för att anordna en utbildning. KS/2016/0147/449-2.
Planeringschefen har beslutat om bygglov och startbesked för tillbyggnad av förskola, Spjutet 4,
Nynäshamn. KS/2015/0285/230-5.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 142/16

Dnr KS/2016/0022/069-11

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Ks/2016/0030/042-6
Protokollsutdrag SUN § 21 2016-05-16 - Yttrande över förslag till program för uppföljning av
privat verksamhet i Haninge kommun.
KS/2016/0025/042-19
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-11, § 91, Nynäshamns kommuns årsredovisning 2015.
KS/2016/0032/007-3
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-11, § 90, Revisionsberättelse för år 2015 och ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
KS/2013/0201/107-6
Avtal gällande avveckling av Allkärrsplan Aktiebolag - Nynäshamns kommun och S-bolag
Börsen samt Svenska Standardbolag AB.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

