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§ 99/16

Dnr KS/2016/0042/008-10

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson rapporterar om följande:
-

-

Intresset är stort blad företagen för utbyggnaden av hamnen i Norvik.
Linnea Gustafson arbetar som näringslivsutvecklare. En facebooksida och ett
twitterkonto har startats benämnt Nynäshamns näringsliv. Ett nyhetsbrev kommer också
att distribueras.
Näringslivschefen och socialchefen har deltagit i möte med Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingens kontor stänger i Nynäshamn och kommer att finnas i Haninge.
Den 24 maj kommer resultatet av enkätdelen för företagsklimatundersökningen att
presenteras.
Den 30 maj presenteras nöjdkundindex.
Den 2 juni hålls ett frukostseminarium med företag från hela Stockholmsregionen.

Lars Åke Lundin (S) frågar om boendefrågor i samband med utbyggnaden av Norvik. Jonas
Karlsson svarar att det finns en dialog om detta.
Harry Bouveng (M) påpekar att skyltningen mot centrum är bristfällig för kryssningsresenärerna.
Ordförande Anna Ljungdell (S) meddelar att det är invigning av Seawalk i hamnen på fredag
kl 14.00 och att det är öppet för allmänheten att prova landgången.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 100/16

Dnr KS/2016/0043/008-9

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Harry Bouveng (M) rapporterar att landsbygdskottet kommer att få en rapportering från
genomförda framtidsverkstäder under nästa vecka. Kommunstyrelsen diskuterar Stora Vika
samhälle. En rapportering från landsbygdsutskottet lämnas i samband med kommunstyrelsens
behandling av tertialrapport 1.
Ordförande Anna Ljungdell (S) rapporterar från möte med landstinget angående Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, där man lämnat synpunkter på förslaget till ny
utvecklingsplan. Kommunstyrelsen kommer att avge ett skriftligt yttrande över förslaget.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 5

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 101/16

Dnr KS/2016/0044/008-9

Rapport Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 102/16

Dnr KS/2016/0045/008-9

Rapport ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Westin återkommer med en rapporeringen i samband med tertialrapport 1.
Kommunstyrelsens verksamheter totalt följer budget.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 103/16

Dnr KS/2016/0028/042-2

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Östra Södertörn
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2015.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tjänsteskrivelsen kompletteras med bilageförteckning och
dokumentnamnet Tjänsteskrivelse till kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Bakgrund
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år
2015.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18,0 mnkr till Samordningsförbundet Östra
Södertörn (nedan förbundet) för 2015. Förbundet redovisar ett resultat på
-2 720 tusen kronor (860 tusen kronor för 2014). En stor anledning till det negativa resultatet var
att inga ESF-projekt har bedrivits under året. Förbundets omsättning samt kostnader för personal
har minskat under året.
Förbundet har ett eget kapital på 4 995 tusen kronor (7 715 tusen kronor 2014). Minskningen
mot föregående år har att göra med den förlust som redovisades för verksamheten 2015.
Revisonen har i revisionsberättelsen bedömt sammantaget att resultat enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisionen tillstyrker att
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för
nämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2015.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2015.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 104/16

Dnr KS/2016/0030/042-2

Årsredovisning 2015 för Södertörns upphandlingsnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2015
och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2015.
Jäv

Anna Ljungdell (S), Harry Bouveng (M) och Tommy Cumzelius (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund

Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisning för år 2015.
Södertörns upphandlingsnämnd har som målsättning att utveckla inköps- och upphandlingsverksamheten i Haninge och Nynäshamns kommuner. Under 2015 har samordnad varudistribution
införts samtidigt som arbetet med e-handelsprojektet har fortlöpt i enlighet med plan för
driftsättning under våren 2016. Under året har 75 upphandlingar genomförts vilket är några färre
jämfört med året innan, men antalet samordnade upphandlingar mellan kommunerna har
samtidigt ökat markant.
De flesta uppsatta mål har uppfyllts och upphandlingsnämnden gjorde ett ekonomiskt underskott
på 965 tkr för 2015. Delar av underskottet balanseras mot tidigare års överskott på sammanlagt 732
tkr vilket ger nämnden ett balanserat underskott på 233 tkr.
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2015
och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2015.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 9

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 105/16

Dnr KS/2014/0225/107-5

Kommunstyrelsens granskningsplikt av kommunala bolag 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i kommunens hel- eller delägda aktiebolag, vid en
granskning av årsredovisningarna för år 2014, har bedrivits i enlighet med ändamål och
kommunala befogenheter.
Bakgrund
Den 1 januari 2013 trädde nya bestämmelser i kommunallagen ikraft som bland annat innebär att
kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt.
Av 6 kap 1 a § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma
verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige fastställt, dels verksamheten i
förhållande till de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att bolagets
verksamhet inte uppfyllt kraven ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
De bolag som är berörda av granskningsplikten är:
− AB Nynäshamnsbostäder
− Nynäshamns Exploatering AB
− Tegeltraven Holding AB
− Alkärrsplan AB
− Letupa AB
− Nynäshamn Mark AB
− Alkärrsplans utveckling AB
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-20.

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i kommunens hel- eller delägda aktiebolag, vid en
granskning av årsredovisningarna för år 2014, har bedrivits i enlighet med ändamål och
kommunala befogenheter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i kommunens hel- eller delägda aktiebolag, vid en
granskning av årsredovisningarna för år 2014, har bedrivits i enlighet med ändamål och
kommunala befogenheter.
______

Kopia: Akten
Exp: Ec

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 106/16

Dnr KS/2016/0109/259-2

Teknisk handbok för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna Teknisk handbok för Nynäshamns kommun.
2. Dokumentet ska vara vägledande och inte styrande, på sidan 7 punkt 1 i handboken
ändras texten från styrande till vägledande.
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att under 2017 utvärdera tillämpningen av
Teknisk handbok.
4. Utvärdering ska ske i sammarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning
I Nynäshamns kommun har man identifierat ett behov av att ta fram en standard för utformning
och byggande av anläggningar på allmän platsmark och kvartersmark.

Handboken beskriver gällande förutsättningar vid upprättande av handlingar för projektering,
upphandling och genomförande av entreprenadarbeten inom gata, VA och park.
Den tekniska handboken har tagits fram av tjänstemän på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2015 punkt 6.4
ska en teknisk handbok tas fram. I Nynäshamns kommun har man identifierat ett behov av att ta
fram en standard för utformning och byggande av kommunala anläggningar på allmän platsmark
och kvartersmark.

Handboken beskriver gällande förutsättningar vid upprättande av handlingar för projektering,
upphandling och genomförande av entreprenadarbetena inom områdena gata, VA och park.
Syftet med en standard är att skapa ökad förutsebarhet och en bättre kommunalekonomisk
styrning och kontroll över kostnader i samband med anläggning och förvaltning av
anläggningarna. Syftet är också att kommunen gentemot exploatörer, byggherrar och
entreprenörer ska kunna ställa likvärdiga krav och på ett tydligt sätt i ett tidigt skede kunna visa
på förväntad utformning av anläggningar på allmän platsmark.
Den Tekniska handboken har tagits fram av tjänstemän på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen.
Revidering av Teknisk handbok kommer att ske löpande. Större förändringar kommer att tas upp
för godkännande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 106/16
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna Teknisk handbok för Nynäshamns kommun.
2. Dokumentet ska vara vägledande och inte styrande.
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att under 2017 utvärdera tillämpningen av
Teknisk handbok.
4. Utvärdering ska ske i sammarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna Teknisk handbok för Nynäshamns kommun.
2. Dokumentet ska vara vägledande och inte styrande.
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att under 2017 utvärdera tillämpningen av
Teknisk handbok.
4. Utvärdering ska ske i sammarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yrkande

Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att beslutspunkten 2 förtydligas med att det på sidan 7
punkt 1 i handboken ändras texten från styrande till vägledande.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget till beslut med det yrkade
förtydligandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut med det
yrkade förtydligandet.
_______
Kopia: Akten
Exp: Mex, Plc,
Msf för kännedom

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 107/16

Dnr KS/2016/0076/001-5

Översyn av enheten gästhamn och turistbyrå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten, samt anser uppdraget till kommunchefen Ks 2013-04-24
§ 98 avslutat.
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015, § 188, att genomföra en
översyn av enheten gästhamn och turistbyrå. I utredningen föreslås bland annat en organisatorisk
omplacering av enheten gästhamn och turistbyrå från att vara organisatoriskt placerad direkt
under förvaltningschefen till att bli en enhet inom stadsmiljöavdelningen. Vidare föreslås en
renodling av enhetens uppdrag samt finansiering.

Turistbyråns verksamhet har starka beröringspunkter med kommunstyrelseförvaltningens
näringslivsarbete. I utredningen föreslås vissa förtydliganden kring just gränsdragningen mellan
de båda förvaltningarna. Det handlar främst om att klargöra att kommunstyrelseförvaltningen
uteslutade har ett strategiskt ansvar inom besöksnäringen och att turistbyrån är de som bedriver
det operativa arbetet. Som en följd därav bedömer utredningen inte att funktionen turistchef är
nödvändig att behålla på kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för rapporten, samt anser uppdraget till kommunchefen Ks 2013-04-24
§ 98 avslutat.
_______

Kopia Akten
Exp: Msn, Kc, Plc

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 108/16

Dnr KS/2014/0056/149-5

Avsluta projekt samverkan skola och näringsliv
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att projektet samverkan skola och näringsliv ska avslutas i förtid.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2014-02-20, § 17, att gemensamt med
kommunstyrelsen genomföra ett treårigt pilotprojekt för samverkan mellan skolan och
näringslivet i Nynäshamn. I beslutet ingick även att föreslå kommunstyrelsen att delta i projektet.
Kommunstyrelsen beslutade den 2014-04-23, § 73, att godkänna projektet.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-25.
En slutrapport för projektet daterad 2016-05-02 har bifogats handlingarna till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att projektet samverkan skola och näringsliv ska avslutas i förtid.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2014-02-20, § 17, att gemensamt med
kommunstyrelsen genomföra ett treårigt pilotprojekt för samverkan mellan skolan och
näringslivet i Nynäshamn. I beslutet ingick även att föreslå kommunstyrelsen att delta i projektet.
Kommunstyrelsen beslutade den 2014-04-23, § 73, att godkänna projektet.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-25.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att projektet samverkan skola och näringsliv ska avslutas i förtid.
______
Kopia: Akten
Exp: Plc, Bun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 109/16

Dnr KS/2016/0121/260-2

Yttrande över samråd angående NCCs planer att ansöka om inertdeponi på fastigheten Torp 14:1 vid Grödby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande, dock ska sista stycket i yttrandet
ha följande lydelse:

Med anledning av transportbehov och andra befarade svårigheter med den valda platsen vill
kommunen att en utredning av möjligheterna att återvinna massorna på plats i Norvik eller i
närområdet genomförs.
Bakgrund
NCC kommer vid utbyggnaden av Norviks hamn, järnväg och angränsande verksamhetsområde
att ha behov av att lägga överblivna massor på lämplig plats inom rimligt avstånd från Norvik.
Massorna består av jord och annat inert material som sten och sly. För att material ska
klassificeras som inert får det inte genomgå några väsentliga fysiska, kemiska eller biologiska
förändringar då det lagras. Inert material har en total lakbarhet, det innebär att lakvatten från en
inert deponi inte påverkar eller äventyrar kvalitet på yt- eller grundvatten. Inert avfall varken
löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt.

Nynäshamns kommun har tidigare undersökt om det finns behov från kommunens sida att nyttja
massorna men något behov har dessvärre inte redovisats av kommunen.
Därför inleder NCC nu ett samråd inför tillståndsprövning för att anlägga en inert-deponi på
fastigheten Torp 14:1 i Grödby. Samrådet är ett första steg i tillståndsprocessen, syftet är att
fånga in synpunkter så att senare utredningar inte missar att ta upp viktiga omständigheter i
prövningen av ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen har avgett förslag till yttrande 2016-04-20.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Yrkande:
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till förslaget till yttrande, dock med följande ändring
av sista stycket i yttrandet:

Med anledning av transportbehov och andra befarade svårigheter med den valda platsen vill
kommunen att en utredning av möjligheterna att återvinna massorna på plats i Norvik eller i
närområdet genomförs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 15

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 109/16
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget med den yrkade ändringen
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget med den yrkade ändringen.
_____
Exp: NCC
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 16

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 110/16

Dnr KS/2016/0119/109-2

Yttrande över betänkandet Plats för fler som bygger mer (SOU
2015:105)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande
över betänkandet Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har bjudits in att svara på remissen av betänkandet Plats för fler som
bygger mer. Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre
konkurrens, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan och vid behov
föreslå åtgärder som kan förbättra konkurrensen.

Utredningen har undersökt förutsättningarna för konkurrens på marknaden för bostadsbyggande i
allmänhet och mer specifikt avseende de delområden som pekas ut i direktivet. I uppdraget
ingick att undersöka anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbyggande och
inslaget av utländska aktörer. Utredningen har analyserat hur vertikal och horisontell integration
samt andra ägarsamband påverkar konkurrensen i byggsektorn och undersökt möjligheterna att
förbättra konkurrensen inom bostadsbyggandet. En uppgift har också varit att undersöka om det
finns finansiella restriktioner vid bostadsbyggande och varför de statliga kreditgarantierna inte
används. Utredningen har även undersökt de svenska förhållandena inom de områden som
direktiven pekar ut med ett antal nordiska och europeiska länder.
Remisstiden pågår mellan den 5 april och den 19 augusti. Nynäshamns kommun har begärt och
fått förlängd svarstid till den 25 augusti. Ett förslag till yttrande kommer att färdigställas och tas
upp för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 augusti.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande
över betänkandet Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande
över betänkandet Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105.
_______

Exp: Plc
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 17

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 111/16

Dnr KS/2016/0127/004-1

Gallringsframställan gällande handlingar i ProCompetence
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar i datasystemet ProCompetence får gallras i enlighet
med 10 § arkivlagen och 8 § i kommunens arkivreglemente.

Ärendet
Avtalet för kommunens datasystem för hantering av kompetensutveckling, ProCompetence, har
sagts upp och licensen slutar att gälla den sista maj 2016. Innan ett datasystem stängs ner måste
en informationsvärdering göras vars syfte är att fastställa vilka handlingar som ska arkiveras och
vilka som ska gallras. Innan en gallring av allmänna handlingar får ske ska behörig nämnd fatta
ett gallringsbeslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar i datasystemet ProCompetence får gallras i enlighet
med 10 § arkivlagen och 8 § i kommunens arkivreglemente.
________

Kopia: Akten
Exp: Arkivarien ksf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 18

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 112/16

Dnr KS/2015/0024/061-97

Svar på medborgarförslag - Avskaffa kommunens policy - Givande
och tagande av mutor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Jäv

Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Ärendebeskrivning

Den 1 december 2015 inkom ett medborgarförslag ställt av Torbjörn Molander och Ken
Carlsson. Förslagställarna föreslår att kommunfullmäktiges antagna policy mot givande och
tagande av mutor i Nynäshamns kommun ska avskaffas. Som grund för förslaget anges ett antal
påståenden om att policyn inte efterföljts med konsekvens att kommunen felaktigt använt
skattebetalarnas pengar. Enligt frågeställarna möjliggörs ett fortsatt uppdrag i Nynäshamns
kommun för de angivna ledamöterna om policyn avskaffas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-25.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 19

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 113/16

Dnr KS/2015/0024/061-99

Svar på medborgarförslag - enskild firma
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Jäv

Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Ärendebeskrivning
Den 26 november 2015 inkom ett medborgarförslag ställt av Torbjörn Molander och Ken
Carlsson. I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunens
revisorer ska kontrollera med Skatteverket om firma innehar F-skattsedel samt om firman varit
registrerat för redovisning av mervärdesskatt under perioden 1996 till 2011.
Om firman inte varit registrerad hos Skatteverket anför förslagsställarna att detta inneburit en
snedrivning av konkurrensen mellan företag i kommunen. Konsekvensen av detta är enligt
frågeställarna att flera företag lidit skada. Upphandlingen har dessutom lett till oskäliga
kostnader för skattebetalarna.
Om revisorerna eller kommunfullmäktige skulle finna att firman inte innehaft F-skattesedel eller
redovisat mervärdesskatt till Skatteverket föreslår föreslagsställarna att kommunfullmäktige ska
besluta om att anmäla firman till ekobrottsmyndigheten och följa kommunfullmäktiges antagna
policy om givande och tagande av mutor och bestickning.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-25.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 20

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 114/16

Dnr KS/2015/0024/061-83

Svar på medborgarförslag - PWC ska återbetala till Nynäshamns
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
Den 20 oktober 2015 inkom ett medborgarförslag från Anders Svensson. Förslagställaren önskar
att kommunen granskar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, PWCs, fakturering till
kommunen och återkräver det belopp som kommunen betalat ut till PWC som överskrider det
avtalade priset, med ränta, för revisionstjänster mellan kommunen och PWC från år 2007 och
framåt.
Som grund för förslaget anför förslagställaren att företaget som konkurrerade med PWC i
upphandlingen lämnade ett anbud på 750 000 kronor vilket innebar att PWC vann upphandlingen
då de hade ett lägre anbud. PWC har dock varit försumliga i sin fakturering och fakturerat
kommunen mer än 400 000 kronor för mycket per år och till ett högre belopp än vad den andra
anbudsgivaren angett i sitt anbud.
Vidare anför frågeställaren att även i det fall kommunen haft behov av extra revisionstjänster
utöver den omfattning som rymdes i ramavtalen så skulle de extra revisionstjänsterna upphandlas
på ett korrekt sätt med stöd av Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och inte avropas
från det aktuella ramavtalet.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-04-20.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 21

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 115/16

Dnr KS/2016/0003/002-7

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-18 § 59 och 2016-05-03
§§ 60-75. Kommunstyrelsens landsbygdsutskotts protokoll 2016-05-02 §§ 13-15.
Kommunchefen har beslutat om ersättning till förtroendevald i enlighet med reglering i PBF. Ks
2015/0278/024-3.
Kommunchefen har förordnat Anna Eklund som t f kommunchef 18 maj-22 maj 2016.
Kommunchefen har beslutat om förordnande av tf kommunchef under semesterperioden 2016,
ks 2016/0012/022-3.
Kommunjuristen har beslutat angående begäran om allmänna handlingar, ks 2016/0004/0004-5.
Kommunjuristen har beslutat om utlämnande av allmän handling med förbehåll. Ks
2016/0003/002-5.
Mark- och exploateringschefen har beslutat om att installera brand och utrymningslarm i
fastigheten Nynäshamn 2:168, KS DNR 2016/0140/289-1.
Mark- och exploateringschefen har beslutat om avtal om lägenhetsarrende för fastigheten
Nynäshamn 2:155, ks 2015/0219/261-1.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 22

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 116/16

Dnr KS/2016/0022/069-9

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

KS/2015/0207/003-10
Länsstyrelsen Stockholm har den 2 maj 2016 beslutat att upphäva första meningen i andra
stycket i § 18 i Lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun. Kommunfullmäktige
beslutade den 13 april 2016 om nya ordningsföreskrifter för kommunen.
KS/2016/0025/042-12
PwC - Granskning av Nynäshamns kommuns årsredovisning 2015.
KS/2016/0001/009-122
SKL:s sammanträdesplan 2017.
KS/2015/0172/303-11
Kommunfullmäktige, § 77, beslut att avsluta planerna på VA-utbyggnad i Rosenberg.
KS/2016/0001/009-126
Kultur- och fritidsnämnden, 2016-04-18 § 29, ordförandeförslag angående utredning om ny
simhall i Nynäshamns kommun.
KS/2016/0076/001-7
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-21, § 77, översyn av gästhamn och turistbyrå.
KS/2016/0027/042-7
Internkontroll 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-04-19,
§ 15.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 23

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 117/16

Dnr KS/2016/0040/008-7

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Cirkulär 16:17 Budgetförutsättningar för åren 2016-2017
Cirkulär 16:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 24

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 118/16

Dnr KS/2009/0149/251

Medgivande till Stockholms Hamn AB att till kommunen ansöka om
bygglov utifrån bestämmelser i Mark- och exploateringsavtalet för
hamnen i Norvik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger att Stockholms Hamn AB ansöker om bygglov för projektkontor och
byggbodar.

Bakgrund
Mark- och exploateringsavtalet för Norvik gäller mellan parterna Nynäshamns kommun,
Stockholms Hamn AB och NCC AB. Enligt § 1 rörande avtalets giltighet står under punkt 3 att
parterna förutsätter att ”Hamnen erhåller erforderliga tillstånd för vattenverksamhet, drift av
hamn samt byggande och drift inom de i planförslaget avsatta områdena för hamnverksamhet
respektive järnvägsområde”. Vidare säger avtalet att innan punkten 3 är uppfylld, förbinder sig
parterna att inte med stöd av detaljplanen ansöka om bygglov, marklov eller
lantmäteriförrättning samt att inte överlåta mark inom planområdet utan skriftligt medgivande av
övriga parter.
Stockholms Hamn AB har nu till Nynäshamns kommun och NCC inkommit med en ansökan om
medgivande att söka bygglov för projektkontor beläget i Grönviksvarvets båthus, samt
tidsbegränsat bygglov för byggbodar på hamnområdet.
Ansökan om bygglov kommer sedan att beredas av bygglovsavdelningen på
Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen medger att Stockholms Hamn AB ansöker om bygglov för projektkontor och
byggbodar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen medger att Stockholms Hamn AB ansöker om bygglov för projektkontor och
byggbodar.

______
Kopia: Akten
Exp: NCC, Mex, Plc, Msn

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 25

Sammanträdesdatum

2016-05-18

§ 119/16

Dnr KS/2016/0150/003

Styrdokumentsdefinitioner och dokumenthierarki
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta en
beskrivning av kommunens dokumenthierarki, med en begreppsförklaring av vad som är
styrande dokument och vad som är stödjande/vägledande dokument.
Yrkande

Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utarbeta en beskrivning
av kommunens dokumenthierarki, med en begreppsförklaring av vad som är styrande dokument
och vad som är stödjande/vägledande dokument.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
____
Kopia: Akten
Exp: Kc, Kanslichefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

