KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Sida 1

Datum
2019-05-23

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde, temadag T1
Datum och tid: 2019-05-29 kl. 08:30
Plats: Nämndhuset Nynäshamns kommun, lokal Landsort
Vid förhinder kontakta: Sanna Jansson
Tel: 08-520 680 15
E-post: sanna.jansson@nynashamn.se

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum
2019-05-23

Dagordning 2019-05-29
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
171. Fastställande av dagordning
172. Inledning
08:30-08:40
173. Nynäshamnsbostäders T1
08:40-09:00
174. Kommunens och kommunstyrelsens ekonomiska utfall tertial 1 med
årsprognos samt personalredovisning
09:00-09:30
175. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
09:30-10:00
Fika
176. Socialnämnden
10:20-10:50
177. Barn- och utbildningsnämnden
10:50-11:20
178. Kultur- och fritidsnämnden
11:20-11:40
179. Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april
2019
11:40-12:00
180. Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari 30 april 2019
11:40-12:00
181. Svar på Havsplan för Östersjön granskningshandling
11:40-12:00

Sida 2

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-05-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2018/0522/042-7

Tjänsteställe/handläggare
Ekonomiavdelning
Dan Olén
E-post: dan.olen@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1
januari - 30 april 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari
30 april 2019.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamheter
under perioden januari – april 2019. Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2019-0430 uppgår till +9,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helår 2019 är överskottskott med 5,8 mnkr
vilket är 1,8 mnkr lägre än budgeterat.

_______________________
Tommy Fabricius
Kommundirektör

______________________
Dan Olén
Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tertialuppföljning 1 för Kommunstyrelsen 2019
Bilaga 1 Uppföljning Mål 8 T1 2019
Bilaga 2 Uppföljning av Exploateringsplan 2019-2022

Skickas till

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-05-24

Sida 1

Vår beteckning
KS/2019/0023/042-9

Tjänsteställe/handläggare
Ekonomiavdelning
Dan Olén
E-post: dan.olen@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun
perioden 1 januari - 30 april 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2019.
2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott jämfört med budget att vidta
åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en
kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2019.
Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också
en prognos för helårsutfallet 2019. Resultatet för perioden uppgår till +3,5 mnkr. Prognosen för helåret
2019 är ett underskott på 11,8 mnkr det är 27,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 15,3
mnkr.

_______________________
Tommy Fabricius
Kommundirektör

______________________
Dan Olén
Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tertialrapport T1 Nynäshamns kommun
Bilaga 1 Uppföljning Mål 8 T1 2019
Bilaga 2 Nyckeltal och nyckeltalsindikatorer samt källförteckning till MoB 2019-2022
Bilaga 3 Uppföljning av Exploateringsplan 2019-2022

Skickas till
KS
BUN
KFN
SON
MSN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-04-29

Sida 1

Vår beteckning
KS/2016/0245/219-13

Tjänsteställe/handläggare
Planering och samhällsutveckling
Isa Eriksson
E-post: isa.eriksson@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på Havsplan för Östersjön granskningshandling
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Bakgrund
Idag uppnår haven bara delvis en god miljöstatus samtidigt som nya näringar ser möjligheter i havets
resurser och den ekonomiska utvecklingen ökar trycket på havet på haven.
Havs- och vattenmyndigheten vill samordna intressen och ge kommuner, nationella myndigheter och
domstolar ett verktyg när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet. Även näringsidkare får
vägledning av planen. Syftet med havsplanen är att förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål
som ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Ärendet
Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför
den svenska baslinjen. Kommunerna har planeringsansvar för det havsområde som finns inom
kommunens gränser, det vill säga inre vatten och territorialhav. Kommunens och statens
planeringsansvar överlappar därmed i större delen av territorialhavet sedan 2015 i och med
havsplanerförordningen. Sverige tar fram tre havsplaner; en för Bottniska viken, en för Östersjön och en
för Västerhavet. Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den eller de
användningar som anges i ett område har företräde framför andra användningar.
Nynäshamns kommun berörs av havsplan för Östersjön. De aktuella granskningshandlingarna är:



Förslag till Havsplaner för Sverige; Bottniska viken, Östersjön, Västerhavet
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har i detta ärende berett miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen,
planenheten tillfälle att uttala sig.
Havsplanerna anger tio användningar: energiutvinning, försvar, generell användning, kultur, natur,
rekreation, sandutvinning, sjöfart, utredningsområde sjöfart och yrkesfiske. I samrådsversionen angavs
åtta användningar. Attraktiva livsmiljöer har tagits bort och istället delats upp på kultur respektive
rekreation.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-04-29

Sida 2

Vår beteckning
KS/2016/0245/219-13

Plankartan i samrådsversionen visade på attraktiva livsmiljöer i havsplaneområdet utanför Nynäshamns
kommun. I denna granskningshandling finns det inga markeringar för rekreation i plankartan så
förvaltningen undrar varför detta inte redovisas i plankartan.
Nedan görs ett antal nedslag för några av användningsområdena.












Energiutvinning
Enligt planen råder goda vindförhållanden i Norra Östersjön och det finns lämpliga djup för
havsbaserade vindkraftverk. Det finns även ett stort elbehov på grund av förbrukningen i
Mälardalsregionen. Inga områden för energiutvinning anses vara förenliga med
riksintresseanspråk för totalförsvaret i Norra Östersjön. Planen anger att det finns ett behov av
att utreda hur energietablering och försvaret kan samexistera, dock inte inom ramen för
havsplanen. Förvaltningen anser att det är positivt att frågan lyfts men det är viktigt att en
sådan utredning påbörjas snarast med tanke på lokala, regionala och nationella klimatmål.
Försvar
Det är positivt att Försvar och Natur kan samexistera i område Ö210 i plankartan. Förvaltningen
är angelägen om att samråd sker med kommun och/eller länsstyrelsen vid sjöövningar som kan
ge negativ påverkan på djurlivet, exempelvis under lek- och häckningsperioder samt perioder då
till exempel ål och lax vandrar förbi Nynäshamns kust.
Natur
Förvaltningen ser att havsplaneområdet är något förändrat i gränsen vid område Ö210. Är detta
en anpassning för att bättre överensstämma med riksintresset för naturvård eller vad beror
förändringen på?
Rekreation
Det är positivt att attraktiva livsmiljöer delats upp för att bli mer specifik, dock ställer sig
förvaltningen frågande till varför det inte finns någon markering för rekreation i plankartan då
riksintresse för rörligt friluftsliv sträcker sig ut över havsplaneområdet.
Utredningsområde sjöfart
Förvaltningen noterar att en förändring från samrådsversionen är att det nu finns ett
utredningsområde för sjöfart som sträcker sig från Nynäshamn i ett stråk mot Gdansk i Polen
(Ö209, Ö211 och Ö226).
Yrkesfiske
Precis som vid tidigare yttranden anser förvaltningen att ytan för yrkesfiske ska undersökas
närmare och begränsas i storlek. Fisket inom havsplaneområdet utanför Nynäshamn består mest
av lågvärdesfiske som genererar fiskmjöl. Vad blir konsekvenserna för den mer kustnära
fiskpopulationen av att havsfisket får så stora områden? Hur påverkas till exempel sälars födosök
när deras byten fiskas i stor skala på havsplaneområdet? Går sälen hårdare åt andra mer
kustnära arter istället och skapar konflikt med fritidsfisket? Relationen mellan utsjö och kust bör
belysas tydligare i MKB:n som tar upp nollalternativ, nuläge och planförslag för planområdet.
Fritidsfisket är omfattande i Nynäshamns kommun och därför anser förvaltningen att fritidsfisket
inte ska påverkas negativt av att havsplanen ger yrkesfisket så stor ytutbredning.

Ett samlat och tillgängligt bakgrundsmaterial kan vara till stor användning för kommunen och det är
därför viktigt att detta är lätt att hämta och hitta. Förvaltningen ställer sig positiv till
havsplanens syfte att försöka samordna och visa på mest lämplig användning av Östersjön.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-04-29

_______________________
Tommy Fabricius
Kommundirektör

Sida 3

Vår beteckning
KS/2016/0245/219-13

______________________
Mikael Gustafsson
Planeringschef

Beslutsunderlag
Förslag till Havsplaner för Sverige; Bottniska viken, Östersjön, Västerhavet
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet
Bilaga 1

Skickas till
Akten
MSF
Kommunekolog

