PROTOKOLL

Sida 1

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Plats och tid

Nämndhuset Nynäshamns kommun lokal Landsort, 2019-04-25 kl. 09:00-12:10
Mötet ajournerades 10:00-10:15 samt 10:41-10:43

Beslutande

Harry Bouveng (M), Ordförande
Daniel Adborn (L), ej § 111 pga av jäv
Sophia Sturesson (L) ersätter Daniel Adborn (L) § 111
Håkan Svanberg (M)
Bodil Toll (M) ersätter Tommy Cumselius (M)
Theresia Bergendahl (C)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Patrik Isestad (S)
Janice Boije Junerud (S) ersätter Anna Ullström (S), från kl 11:19 § 126-131
Lars-Åke Lundin (S) ersätter Inger Andersson (S) § 92-129, går 11:40
Ola Hägg (S) ersätter Inger Andersson (S) § 130-131
Bernt Månsson (V)
Lena Dafgård (SN)
Donald Löfving (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Rolf Hofsten (PPiN), Per Ranch (SN), Emma Solander (MP), Ola Hägg (S) §§ 93-101, 103-129, Janice Boije Junerud (S) §§ 93-101, 103-125,
Jean-Claude Menot (SD), Agneta Tjärnhammar (M), Håkan Svanberg (M), Sophia Sturesson (L) §§ 93-101, 103-110, 112-131.

Övriga deltagare

Tommy Fabricius, kommundirektör
Dan Olén, ekonomichef
Jonas Karlsson, tillväxtchef § 110-130
Henrik Persson (S), politisk sekreterare
Alexandra Madsen (M), politisk sekreterare
Isa Eriksson, samhällsplanerare § 92-100, 125-131
Hanna Hjort Koverberg, mark/exploatering § 92-97
Johan Willander, student
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare § 127-129
Mikael Gustafsson, planeringschef
Peter Anastasiou, sekreterare

Christian Wigren, kanslichef
Linn Marsten, personalchef § 92-102
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Elin Giotis, samhällsplanerare § 92-95
Maria Gard Günster (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Sanna Jansson, kommunjurist
Farshad Varahram, student
Caroline Thunström, mark/exploateringschef
Olivia Gustafsson, projektledare § 127-129
Linnéa Gustavsson, näringslivsutvecklare § 92-98

Paragrafer

§§ 93-101, 103-131

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 30 april 2019 kl. 14:00

Underskrifter
Harry Bouveng (M)
Ordförande, ej § 113

Theresia Bergendahl (C)
Justerare, § 113

Patrik Isestad (S)
Justerare, ej § 113

Peter Anastasiou
Sekreterare

Lena Dafgård (SN)
Justerare, § 113

Daniel Adborn (L)
Justerare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-04-25
Anslaget sätts upp: 2019-05-02
Anslaget tas ned: 2019-05-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Underskrift

Peter Anastasiou

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 2

Plats och tid

Nämndhuset Nynäshamns kommun lokal Landsort, 2019-04-25 kl. 09:00-12:10
Mötet ajournerades 10:00 - 10:15 samt 10:41- 10:43

Beslutande

Harry Bouveng (M) Ordförande
Daniel Adborn (L)
Håkan Svanberg (M)
Bodil Toll (M) ersätter Tommy Cumselius (M)
Theresia Bergendahl (C)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Patrik Isestad (S)
Anna Ullström (S)
Lars -Åke Lundin (S) ersätter Inger Andersson (S)
Bernt Månsson (V)
Lena Dafgård (SN)
Donald Löfving (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Rolf Hofsten (PPiN), Per Ranch (SN), Emma Solander (MP), Ola Hägg (S), Janice Boije Junerud (S), Jean-Claude Menot (SD), Agneta
Tjärnhammar (M), Håkan Svanberg (M), Sophia Sturesson (L).

Övriga deltagare

Tommy Fabricius, kommundirektör
Dan Olén, ekonomichef
Marcus Svinhufvud (M), politisk sekreterare
Maria Gard Günster (C), politisk sekreterare
Sanna Jansson, kommunjurist
Farshad Varahram, student
Mikael Gustafsson, planeringschef

Christian Wigren, kanslichef
Linn Marsten, personalchef §92-102
Henrik Persson (S), politisk sekreterare
Alexandra Madsen (M), politisk sekreterare
Caroline Thunström mark/exploateringschef
Johan Willander , student
Peter Anastasiou, sekreterare

Paragraf
§ 102

Justeringens plats och tid

Nämndhuset Nynäshamns kommun lokal Landsort i samband med mötet

Underskrifter
Harry Bouveng (M)
Ordförande

Patrik Isestad (S)
Justerare

Daniel Adborn (L)
Peter Anastasiou
Sekreterare
Justerare
_____________________________________________________________________________________

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-04-25
Anslaget sätts upp: 2019-04-25
Anslaget tas ned: 2019-05-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Underskrift ________________________________
Peter Anastasiou

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande ________________________________

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Fastställande av dagordning
Samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och Nynäshamns kommun avseende bostäder för
nyanlända på anvisning
Förslag till framtida organisering av folkhälsoarbete
Svar på remiss - Effekter av miljözoner i Stockholms stad
Tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3
Medlemskap i Stadskärneföreningen
Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)
Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby
Yttrande över motion om att göra Präsgården i Nynäshamn till allaktivitetshus för pensionärer
Genomlysning av Nynäshamns kommunorganisation 2019
Svar på återremiss avseende investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal
Kulturplan 2019-2022
Nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nytt reglemente för kommunstyrelsen
Nytt reglemente för valnämnden
Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Nytt reglemente för socialnämnden
Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om lokalbidrag - konstpoolen
Årsredovisning 2018 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet Östra Södertörn
Årsredovisning 2018 - Södertörns Brandförsvarsförbund
Igångsättningstillstånd för SBR/utjämningsmagasin Nynäshamns reningsverk
Granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Utökad säkerhetsorganisation
Slutrapport projekt arbetstidsförkortning
Slutrapport Folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget
Kommunstyrelsens internkontrollplan - återrapportering
Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2019
Skrivelser och beslut
Cirkulär
Kurser och Konferenser
Anmälan av delegationsbeslut
Utveckling av Vansta verksamhetsområde
Elbilvägar
Reviderad samhällsbyggnadsprocess
Resultat från senaste Byggherreenkäten
Kansliavdelningen informerar
Rapport näringslivsfrågor
Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 4

KS § 92/19

Fastställande av dagordning
Ärende 102, Svar på återremiss avseende investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola,
matsal, i utsänd dagordning beslutar kommunstyrelsen att direktjustera.
Från utsänd dagordning drar kommunstyrelsen tillbaka ärende:
•
•
•

99, Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby
117, Slutrapport projekt arbetstidsförkortning
118, Slutrapport Folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget

Med dessa ändringar fastställer kommunstyrelsen dagordningen.
__________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 102/19

Sida 5

Dnr KS/2019/0097/291

Svar på återremiss avseende investering, ombyggnation av
delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa
ombyggnationerna av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och
underhåll samt ianspråkta 27 miljoner kr ur miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 2019
för ändamålet.
2. Föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner kr till miljö och
samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ombyggnationerna.
3. Bevilja igångsättningstillstånd för projektet.
4. Förklara paragrafen som omedelbart justerad.

Reservation och särskilda yttranden
Patrik Isestad (S), Anna Ullström (S), Lars-Åke Lundin (S), Bernt Månsson (V) och Lena Dafgård (SN) reserverar
sig mot beslutet.
Lenad Dafgård (SN) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga A.
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga B

Ärendet
Alternativ 1
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på hur förskolan kan byggas in i skolan. Detta förutsätter att
delar av skolan byggs om. Projekteringen har även inkluderat en ombyggnation av delar av skolan till matsal.
Enligt kalkylen kommer detta kosta drygt nio miljoner kr.
Alternativ 2
Ett alternativ till att bygga in förskolan i skolan är att totalrenovera förskolan. Som en referens kan
totalrenoveringen av Midgård nämnas där allt utom grundplatta, tak och bärande väggar byggs om. Midgård
kostade 24 500 kr m2 att genomföra. Utan att ha en kalkyl upprättad för arbetet bör kostnadsspannet ligga
mellan 21-25 miljoner kr för en sådan renovering av Sunnerby förskola. Huruvida detta blir en bra totallösning
går inte att uttala sig om i dagsläget. Även om erfarenheterna från Midgård är positiva ur verksamhetssynpunkt
är Sunnerby förskola ett annat objekt. Till exempel kommer den låga takhöjden att bli ett problem ur
ventilationssynpunkt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN § 6/2019
Protokollsutdrag, MSN § 15/2019
Protokollsutdrag, KF § 44/2019
Kostnadsbedömning – Sunnerbyskolan Ombyggnad förskola, skola 1973-96, matsal, skola 2001, yttertak.
Nybyggnad fläktrum och UC, 2018-12-21
Sunnerbyskolan – Ombyggnad för matsal och förskola, 2018-10-02
Förstudie VVS-installationer, Sunnerbyskolan 2018-11-27, EFKAB
Statusbesiktning Sunnerbyskolan Carl Bondes väg 12, Sorunda, 2018-12-03, Projekt 63
Summering gällande okulärbesiktning – Sunnerbyskolan Nynäshamn, 2018-11-27, ÅF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 6

KS § 102/19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa
ombyggnationerna av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och
underhåll samt ianspråkta 27 miljoner kr ur miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 2019
för ändamålet.
2. Föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner kr till miljö och
samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ombyggnationerna.
3. Bevilja igångsättningstillstånd för projektet.
4. Förklara paragrafen som omedelbart justerad.

Yrkande
Daniel Adborn (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Bernt Månsson (V) yrkar på avslag till förvaltningens förslag.
Lena Dafgård (SN) yrkar på avslag på punkterna 1-3 och lämnar ett särskilt yttrande.
Patrik Isestad (S) yrkar på avslag enligt punkt 1-3 och yrkar istället att:
• Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda förvaltningar
skyndsamt ta fram tillfälliga lokaler för verksamheten i Sunnerby förskola.
• Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda förvaltningar
påbörja projektering för en ny förskola i Sorunda.
• Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med andra förvaltningar tillse att
den planerade matsalen vid Sunnerbyskolan utformas som en fristående byggnad i omedelbar
anslutning till skolan.
• Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med andra förvaltningar utreda
ekonomiska och andra konsekvenser av att bygga en ny skola som ersättning för befintlig
Sunnerby skola.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:
1. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag.
2. Om kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag ställs avslag mot bifall gällande Patrik
Isestads (S) yrkande.

Proposition
Harry Bouveng (M) ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut
Votering begärd.

Voteringsproposition
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för bifalls till förvaltningens förslag
- Nej-röst för avslag till förvaltningens förslag
Om nej rösterna vinner bifall ställs Patrik Isestads (S) yrkande under proposition.
Ordförande ställer förslaget under proposition.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 7

KS § 102/19

Voteringsresultat
Ja-röster 6st - Bifalls till förvaltningens förslag:
Harry Bouveng (M) ordförande, Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), Theresia Bergendahl (C), Bengt-Göran
Pettersson (KD) och Donald Löfving (SD).
Nej-röster 5st - Avslag till förvaltningens förslag:
Patrik Isestad (S), Anna Ullström (S), Lars-Åke Lundin (S), Bernt Månsson (V) och Lena Dafgård (SN).

____
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:

Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 93/19

Sida 8

Dnr KS/2019/0122/133

Samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och
Nynäshamns kommun avseende bostäder för nyanlända på
anvisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att komplettera underlaget med följande.
• I beslutsunderlag om att inte bygga bostäder med tillfälligt bygglov framgår det inte hur många
nyanlända kommunen behöver ombesörja boende för.
• Vidare finns ingen information vilken storlek av lägenheter de nyanlända har behov av.
• Det finns ingen beskrivning av hur ombesörjande av bostäder med sociala kontrakt samt övriga sociala
bostadsbehov kan påverka bostadskön i Nynäshamnsbostäder.

Särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C.

Ärendet
AB Nynäshamnsbostäder har enligt ägardirektiv från fullmäktige ett huvudansvar för att tillhandahålla bostäder till
nyanlända på anvisning. Socialnämnden ansvarar i sin tur för att hyra in bostadslägenheter för vidareuthyrning
till enskild person och för att teckna hyresavtal med de individer som anvisats till kommunen.1
Fullmäktige har givit kommunstyrelsen ett samordnande ansvar för att tillse att parterna, det vill säga AB
Nynäshamnsbostäder, socialnämnden samt kommunstyrelsen, träffar samverkansavtal för att tydliggöra
parternas ansvar i den aktuella frågan. Kommunstyrelseförvaltningen har därför i samverkan men AB
Nynäshamnsbostäder och socialförvaltningen, tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan parterna i syfte
att stimulera ett samarbete kring försörjningen av boende för nyanlända.
För att stimulera samarbetet föreslås bland annat att kommunen (socialnämnden och kommunstyrelsen) och AB
Nynäshamnsbostäder inrättar en samverkansgrupp, den så kallade bostrategigruppen. Bostrategigruppen föreslås
bestå av representanter från samtliga parter och ska utifrån de anvisningsprognoser som kommer från
Migrationsverket ta ställning till hur många bostäder som bör avropas från AB Nynäshamnsbostäder. Detta för att
parterna tillsammans ska möta det aktuella behovet av bostäder för målgruppen och säkerställa hållbara
boendelösningar för både individen och kommunen.

Beslutsunderlag
-

1

Bilaga Samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och Nynäshamns kommun avseende bostäder för
nyanlända på anvisning.docx
Förslag till samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och Nynäshamns kommun avseende bostäder
för nyanlända på anvisning

Reglemente för Socialnämnden, antagen av kommunfullmäktige den 25 april 2018 § 70.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 9

KS § 93/19

Förvaltningens förslag till beslut
1. Anta förvaltningens förslag till samverkansavtal mellan kommunstyrelsen, socialnämnden och AB
Nynäshamnsbostäder avseende boenden för nyanlända och
2. Ge planeringschefen i uppdrag att underteckna samverkansavtalet
3. Avtalet gäller under förutsättning att även Socialnämnden och AB Nynäshamnsbostäder fattar likalydande
beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Anta förvaltningens förslag till samverkansavtal mellan kommunstyrelsen, socialnämnden och AB
Nynäshamnsbostäder avseende boenden för nyanlända och
2. Ge planeringschefen i uppdrag att underteckna samverkansavtalet
3. Avtalet gäller under förutsättning att även Socialnämnden och AB Nynäshamnsbostäder fattar likalydande
beslut.
4. Att kommunstyrelsen åtar sig att följa upp samverkansavtalet mellan Nynäshamnsbostäder AB och
Nynäshamns kommun kvartalsvis.

Yrkande
Harry Bouveng (M), ordförande och Bernt Månsson (V) yrkar på återremiss.
Patrik Isestad (S) yrkar på återremiss samt yrkar för att komplettera underlagen med följande:
• I beslutsunderlag om att inte bygga bostäder med tillfälligt bygglov framgår det inte hur många
nyanlända kommunen behöver ombesörja boende för.
• Vidare finns ingen information vilken storlek av lägenheter de nyanlända har behov av.
• Det finns ingen beskrivning av hur ombesörjande av bostäder med sociala kontrakt samt övriga sociala
bostadsbehov kan påverka bostadskön i Nynäshamnsbostäder.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: bifall eller avslag till återremissyrkandet.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsens
beslutar att bifalla återremissyrkandet och därmed återremittera ärendet för att komplettera underlaget.

____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 94/19

Sida 10

Dnr KS/2018/0301/449

Förslag till framtida organisering av folkhälsoarbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen beslutar att organisera det kommande folkhälsoarbetet enligt modell 1.
2. Kommunstyrelsen noterar den föreslagna budgeten.
3. det arbetas fram ett folkhälsoprogram.

Särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D.

Tre modeller för organisering av folkhälsoarbete
Modell 1. Förvaltningsnära arbete
Modell 2. Folkhälsoråd
Modell 3. Folkhälsoprogram

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att organisera det kommande folkhälsoarbetet enligt modell 1.
Kommunstyrelsen noterar den föreslagna budgeten.

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

Yrkande
Patrik Isestad (S) yrkar att folkhälsoarbetet organiseras enligt modell 3 men enligt modell 1 tills det att ett
folkhälsoprogram tagits fram. Yrkande förtydligas i särskilt yttrande, bilaga D.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att det arbetas fram ett
folkhälsoprogram.
Patrik Isestad (S) drar tillbaka sitt yrkande och jämkar sig med Daniel Adborns (L) förslag.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning bifall eller avslag på Daniel Adborn (L) yrkande.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsens
beslutar i enlighet med Daniel Adborn (L) yrkande.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 95/19

Sida 11

Dnr KS/2019/0136/439

Svar på remiss - Effekter av miljözoner i Stockholms stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Ärendet
I Stockholms stads utredning analyseras effekterna av ett antal olika möjliga utformningar av en miljözon
klass 21. Effekterna har även beräknats för fyra olika geografiska utbredningar, det vill säga fyra olika
utredningsalternativ:
•
UA 1: Samma geografiska utbredning som dagens miljözon, det vill säga innerstaden undantaget
några gator
• UA 2: Hornsgatan
• UA 3: Sveavägen
• UA 4: S:t Eriksgatan
De viktigaste slutsatserna som dras i rapporten är:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kvävedioxidhalten i den luft som mer än 90 procent av stockholmarna har utanför sin bostad
motsvarar hälften av det svenska miljökvalitetsmålet för ren luft när det gäller kvävedioxider.
Såväl den europeiska som den svenska miljökvalitetsnormen för NO2 uppnås i staden även utan införande
av en miljözon klass 2 år 2022.
De samhällsekonomiska kostnaderna – främst kostnaderna för enskilda hushåll – för att införa
miljözon 2 i hela innerstaden överstiger den beräknade miljönyttan för miljözon klass 2 för hela
innerstaden och ytterligare miljözoner klass 2 på enskilda gator.
Det finns risk för en negativ klimatpåverkan i och med följdeffekter av en miljözon klass 2.
Inför införandet av miljözon klass 2 på Hornsgatan behöver en ordentlig utvärdering göras före,
under och efter, med start under 2019. Utvärderingen bör innehålla vilka som drabbas, hur
trafikflöden och fordonsammansättning förändras, hur luftkvaliteten påverkas och graden av
efterlevnad för att nämna några aspekter.
Staden bör tydligt kommunicera att enbart äldre fordon (det vill säga fordon tidigare än Euro 5
och för dieselfordon efter 1 juli 2022 tidigare än Euro 6) kommer att drabbas/beröras när
miljözon klass 2 på Hornsgatan införs.
Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att tung trafik efterlever bestämmelserna inom nuvarande
miljözon klass 1.
Nuvarande påföljd för brott mot miljözonsreglerna bör ändras från straff (penningböter) till en
administrativ avgift.
För att ytterligare förbättra luftkvaliteten bör staden i stället för att införa miljözon klass 2
fortsätta att driva att en utsläppsdifferentierad trängselskatt där äldre fordon får betala högre
trängselskatt än nyare – till exempel Euro 5 och 6. Det är en åtgärd som har väsentligt lägre
samhälls- ekonomiska kostnader, dels eftersom administration och kontroll förenklas, dels
eftersom den del av transporterna som har allra svårast att anpassa sig kan fortsätta genom att
betala den utsläppsdifferentierade trängselskatten, men sannolikt ungefär motsvarande
miljönytta som miljözon klass 2 i hela innerstaden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 12

KS § 95/19
Utifrån de resultat som utredningen visar är Stockholms stads rekommendation att ytterligare miljözoner
inte bör införas, med hänvisning till följande:
1. Miljökvalitetsnormen uppnås även utan miljözon klass 2.
2. Uppoffringarna beräknas bli väsentligt större än vinsterna.
3. Klimateffekten riskerar att bli negativ.
4. Utsläppsdifferentierade trängselskatt och åtgärder för att säkerställa den tunga trafikens
möjlighet till full efterlevnad av befintlig miljözon klass 1 bedöms som en bättre åtgärd för bättre
luftkvalitet.

Beslutsunderlag
-

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

VB_ Inbjudan lämna svar på remiss angående miljözoner i Stockholm [2019KC12799].msg
Remiss miljözoner Stockholm.pdf
Bilaga 1. Effekter av miljözoner i Stockholms stad.pdf
Bilaga 2. Presentation av utredning om miljözoner dec 2018.pdf
Bilaga 3. Hornsgatan januari 2019.pdf
Bilaga 1. Kommunens yttrande.docx

Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 96/19

Sida 13

Dnr KS/2018/0237/251

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av
Vidbynäs 1:3
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:
• Godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3,
Nynäshamns kommun.
• Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift av tecknat tilläggsavtal till
Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, Nynäshamns kommun.
• Bilaga 11 till Exploateringsavtalet kompletteras med tidigare saknad sida 2.

Ärendet
I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med en
mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för att reglera
parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden.
Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 2018-0504/2018-05-07, vann laga kraft den 11 september 2018.
Under startad projektering inför utbyggnaden av Källberga har det uppmärksammats att formuleringen av
§ 13 Väg 539 i exploateringsavtalet behöver förtydligas för att undvika tvetydigheter och framtida
missförstånd. Det uppmärksammades även att bilaga 11 till avtalet saknade en sida vid signeringen.
Väg 539
Kommunen och Trafikverket har träffat ett avtal om ny cirkulationsplats och ytterligare åtgärder vid väg
539 som är nödvändiga i samband med att detaljplanen för Källberga byggs ut, ”Avtal för väg 539
Källberga”. Avtalet ligger som bilaga 11 till tecknat exploateringsavtal.
Tilläggsavtalet tydliggör att kommunen kommer ta över drift och underhåll av de anläggningar som i
avtalet med Trafikverket åvilar kommunen. Detta på grund av att kommunen är huvudman för allmän
plats och att det ansvaret alltså inte åvilar Exploatören, som det kan tolkas i nuvarande skrivning i just
denna paragraf i exploateringsavtalet. Tilläggsavtalet tydliggör även att det är kommunen som ansvarar
för att teckna de avtal som enligt § 3 åtgärd 6 i avtal med Trafikverket kommunen ansvarar för.
Kostnadsfördelningen var redan reglerad i exploateringsavtalet, kommunen tar således inga nya
kostnader i och med detta tilläggsavtal. Syftet är snarare att förtydliga parternas ansvar för att undvika
tvetydigheter och framtida missförstånd.
Kompletterande sida i Bilaga 11
När exploateringsavtalet tecknades hade en sida av bilaga 11, Avtal med Trafikverket, fallit bort i
utskriften av avtalet. Det gällde sida 2 som behandlar genomförande och ansvar samt finansiering för
Trafikverkets bevakningsuppdrag.
För att hela kommunens avtal med Trafikverket, inklusive sida 2, ska vara kopplat till Exploateringsavtalet
görs här ett förtydligande i tilläggsavtalet. Samt har parterna signerat samtliga sidor av avtalet med
Trafikverket, bilaga 11.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 14

KS § 96/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:
• Godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3,
Nynäshamns kommun.
• Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift av tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för
Källberga, del av Vidbynäs 1:3, Nynäshamns kommun.
• Bilaga 11 till Exploateringsavtalet kompletteras med tidigare saknad sida 2.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 97/19

Sida 15

Dnr KS/2018/0327/106

Medlemskap i Stadskärneföreningen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Nynäshamns kommun fortsatt deltar som medlem i Nynäshamns Stadskärneförening.
2. Nynäshamns kommun betalar en årlig serviceavgift till föreningen som utgår med lika stor del
som näringslivet totalt betalar till föreningen. Maxbelopp för kommunens serviceavgift uppgår till
600 000 kr per år exklusive moms. Maxbeloppet justeras årligen med eventuell höjning
motsvarande KPI (konsumentprisindex).
3. Nynäshamns kommun ingår samverkansavtal med Stadskärneföreningen där former för
samarbetet regleras. Nynäshamns kommuns kommundirektör får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård (SN) samt Donald Löfving (SD) reserverar sig mot beslutet.
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E.

Beslutsunderlag
- Bilaga 1 - Samverkansavtal mellan Nynäshamns stadskärneförening och Nynäshamns kommun.pdf
- Bilaga 2 - Stadskärenföreningens stadgar_2015.pdf
- Bilaga 3 - Avsiktsförklaring den 14 juni 2002.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Nynäshamns kommun fortsatt deltar som medlem i Nynäshamns Stadskärneförening.
2. Nynäshamns kommun betalar en årlig serviceavgift till föreningen som utgår med lika stor del
som näringslivet totalt betalar till föreningen. Maxbelopp för kommunens serviceavgift uppgår till
600 000 kr per år exklusive moms. Maxbeloppet justeras årligen med eventuell höjning
motsvarande KPI (konsumentprisindex).
3. Nynäshamns kommun ingår samverkansavtal med Stadskärneföreningen där former för
samarbetet regleras. Nynäshamns kommuns kommundirektör får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Nynäshamns kommun fortsatt deltar som medlem i Nynäshamns Stadskärneförening.
2. Nynäshamns kommun betalar en årlig serviceavgift till föreningen som utgår med lika stor del
som näringslivet totalt betalar till föreningen. Maxbelopp för kommunens serviceavgift uppgår till
600 000 kr per år exklusive moms. Maxbeloppet justeras årligen med eventuell höjning
motsvarande KPI (konsumentprisindex).
3. Nynäshamns kommun ingår samverkansavtal med Stadskärneföreningen där former för
samarbetet regleras. Nynäshamns kommuns kommundirektör får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 16

KS § 97/19

Yrkande
Daniel Adborn (L), Harry Bouveng (M) ordförande, Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V), Lars-Åke Lundin (S)
yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Donald Löfving (SD) yrkar på avslag
Lena Dafgård (SN) yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag med motivering som framgår av bilaga E.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag.

Proposition
Harry Bouveng (M) ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.

____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 98/19

Sida 17

Dnr KS/2019/0133/536-2

Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Ärendet
Trafikförvaltningen Region Stockholm har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför tidtabellsskiftet december
2019. En bruttolista med förslag på trafikförändringar har arbetats fram. Arbetet med förändringarna innefattar
både utökning och reducering av trafiken samt omfördelningar. Förslagen i bruttolistan har tagits fram i
samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt
inkomna synpunkter inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Ytterligare utredning av förslagen
kommer att göras innan beslut om eventuellt genomförande tas. Alla förslag kommer inte att kunna göras med
hänsyn till regionens ekonomiska ramar.
För pendeltågstrafiken presenterar förslaget trafikförvaltningens övergripande inriktning för T20 men eftersom
planeringshorisonten för pendeltågstrafiken är längre än för övrig trafik är det önskvärt att inkomma med
synpunkter även för kommande tågplaner såsom T21. Bytespunkten vid Gullmarsplan står inför stora
förändringar. Arbetet med utbyggd tunnelbana kommer att påverka funktionen på den nuvarande bytespunkten
på Gullmarsplan men även ett ökat resande väntas. Senast under sommaren 2020 måste tillfälliga lösningar
finnas på plats för att kompensera den reducerade ytan som tunnelbanearbetet behöver från bussterminalen. För
tillfället finns inga färdiga lösningar att presentera för bytespunkt Gullmarsplan men ett samverkansarbete pågår
mellan trafikförvaltningen/Region Stockholm, Stockholms stad, Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun.
Syftet är bland annat att säkra och förankra en trafiklösning på Gullmarsplan.

Beslutsunderlag
- Bilaga 1.docx
- Bilaga Trafikförändringsremiss T20.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

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

____
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:

Akten
MSF
Trafikplanerare
Trafikingenjör
Planeringschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 99/19

Dnr KS/2014/0108/000

Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby
Ärendet utgår.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 18

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 100/19

Sida 19

Dnr KS/2017/0374/060

Yttrande över motion om att göra Prästgården i Nynäshamn
till allaktivitetshus för pensionärer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.

Ärendet
Rolf Hofsten (PPiN) har väckt en motion om att utreda möjligheterna att göra Prästgården i Nynäshamn
till ett allaktivitetshus för pensionärer. Socialnämnden har yttrat sig över motionen, SON § 125/2017.
Kommunfullmäktige har beslutat, KF § 94/2018, att återremittera ärendet för att utreda kostnader samt
behov av anpassningar av fastigheten, hur fastigheten kan användas för kulturella ändamål samt bilägga
relevanta beslutsunderlag från socialnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.

____
Kopia: Akten
Kopia: Socialnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 101/19

Sida 20

Dnr KS/2018/0499/001

Genomlysning av Nynäshamns kommunorganisation 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en organisationsgenomlysning enligt planen.
2. kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd med arbetsgruppen,
besluta om tilldelning av konsultuppdrag

Ärendet

Förvaltningsorganisationen under luppen
Tidigare genomförda utredningar har även pekat på brister i ledning och styrning. Därefter har en ny
kommunledning tillträtt och inlett ett förändringsarbete, men för att ge kommunstyrelse och förvaltningsledning
ett fylligare och mer genomarbetat underlag till ytterligare utvecklingsinsatser initieras nu en genomlysning av
kommunens förvaltningsorganisation.
En extern utredningskonsult ska upphandlas. Upphandlingschefen lämnar förslag om utredningskonsult till
arbetsgruppen som består av Harry Bouveng, Patrik Isestad och Per Ranch. Delegat beslutar om tilldelning av
konsultuppdrag.
Utredningsuppdrag
Genomlysningen ska dels ta sin utgångspunkt i befintliga utredningar, vilka sammanställs, följs upp och
utvärderas, dels undersökas hur styrning och ledning i samtliga förvaltningar fungerar med utgångspunkt i
rollfördelningen att politikerna ska fatta de viktiga besluten (vad), förvaltningen ska verkställa dem (hur) och att
en integritet ska råda mellan dessa nivåer. Resultaten analyseras, bedöms och läggs till grund för konkreta
förslag på insatser och åtgärder.
Utredningsorganisation
- Beställare är kommunstyrelsen.
- Styrgrupp utgörs av kommundirektören och förvaltningscheferna.
- Referensgrupp är de centralfackliga företrädarna och ev. utomstående sakkunniga som utredningskonsulten fritt
kan välja.
- Utredare är en extern, erfaren och opartisk konsult, utredningskonsult, som vid behov kan disponera intern
utredningsresurs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en organisationsgenomlysning
enligt planen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 21

KS § 101/19

Yrkande
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förslaget med ett tillägg om att kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd med arbetsgruppen, besluta om tilldelning av konsultuppdrag.
Lena Dafgård (SN), Bernt Månsson (V), Lars-Åke Lundin (S), Donald Löfving (SD), Patrik Isestad (S) yrkar bifall
till Daniel Adborns (L) yrkande.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Daniel Adborns (L) yrkande.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsens
beslutar enhälligt att
1. ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en organisationsgenomlysning enligt planen.
2. kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd med arbetsgruppen,
besluta om tilldelning av konsultuppdrag.

____
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:

Akten
Södertörns Överförmyndarnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Södertörns upphandlingsnämnd
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 103/19

Sida 22

Dnr KS/2014/0207/800

Kulturplan 2019-2022
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta arbetet med att ta fram en kulturplan och ge
kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att omarbeta kulturplanen till ett kulturpolitiskt program, som bättre
överensstämmer med Mål och budget.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2011, § 213, att kommunen ska ta fram en kulturplan med
strategier för hur man med kulturen som verktyg kan öka såväl tillväxten som besöksnäringen i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar arbetat fram en kulturplan för
Nynäshamns kommun. 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.
Medborgardialoger och djupintervjuer med kommunmedborgare, politiker och kulturaktörer har genomförts.
Synpunkterna som kom fram under dialoger och workshops ligger till grund för den kulturpolitiska inriktning som
formulerats i kulturplanen.
Kulturplanen definierar kommunens kulturpolitiska mål och strategier för utvecklingen av kulturområdet. Planen
är skriven utifrån tre kulturpolitiska utgångspunkter: en samhällspolitisk, en kulturpolitisk och en konstpolitisk
dimension som är definierade som prioriterade målområden med mål och strategier knutna till sig.
Särskilt
•
•
•

prioriterade målområden som pekas ut i planen är:
Kultur som viktig del i samhällsutvecklingen
Civilsamhället och samverkan
Konstnärligt skapande med kvalitet och rum

Ansvaret för att kulturen blir en kraft i kommunens utvecklingsarbete delas av samtliga kommunala nämnder där
varje nämnd bidrar med sin del. Samarbete mellan nämnderna är en förutsättning för att kulturen ska bli den
resurs den kan vara. Kulturplanen innehåller mål och strategier, men efter att planen antagits behöver
nämnderna formulera egna handlingsplaner för de mål som ligger inom respektive nämnds verksamhetsområde.
Vissa mål i planen berör flera nämnder som uppmanas att samverka för att uppnå bästa måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
- Bilaga
- Bilaga
- Bilaga
- Bilaga
- Bilaga
- Bilaga
- Bilaga
- Bilaga

Kulturplan 2019-2022
Protokollsutdrag Msn § 47 2015-03-17 - Yttrande över Nynäshamns kommuns kulturplan
Protokollsutdrag Kfn § 10 2016-02-22 - yttrande över remiss-Kulturplan.pdf
Protokollsutdrag SN § 32 2016-03-22 - Remissvar - Nynäshamns kommun Kulturplan.pdf
Protokollsutdrag BUN, 2016-02-25 § 19, Remissyttrande Kulturplan 2016-2019.pdf
Beslut - Ks § 133 2016-06-15 - Kulturplan 2017-2020
Beslut - ks § 218 2016-11-23 - Kulturplan 2017-2020.pdf
Ordförandebeslut - Föreslag om att återremittera Kulturplanen till KFN.pdf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 23

KS § 103/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att avsluta arbetet med att ta fram en kulturplan och ge
Kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att omarbeta kulturplanen till ett kulturpolitiskt program, som bättre
överensstämmer med Mål-och budget

____
Kopia: Akten
Kopia: Samtliga nämnder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 104/19

Sida 24

Dnr KS/2017/0411/003

Nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet
träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1
juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den
1 juni 2019.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag genomfört en översyn av nämndernas reglementen. Utformningen av de nya
reglementena har sin grund i SKL:s förslag och består därför av en nämndspecifik del och en för nämnderna
gemensam del. De nya reglementena har även anpassats till den nya kommunallagen och till
dataskyddsförordningen, som båda trädde ikraft under 2018.
Eftersom reglementena föreslås innehålla en gemensam del med de bestämmelser som idag finns i Gemensamt
reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun, kan det gemensamma reglementet upphöra att gälla om det
nya reglementet antas. Även de bestämmelser som idag finns i Reglemente för förvaltning av Nynäshamns
kommuns fastigheter flyttas förslagsvis över till reglementets gemensamma del.

Beslutsunderlag
-

Bilaga Förslag till nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.docx
Bilaga Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.pdf
Bilaga Gemensamt reglemente för nämnder.pdf
Bilaga Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter.pdf
Bilaga Beslut - VN § 33 2018-05-15 - Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden.pdf
Bilaga Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden
Bilaga MSN 2018-06-14 § 151.pdf
Bilaga MSN-2018-0318-003-2 Yttrande över förslag till nytt regelmente 855087_1_....pdf
Bilaga Protokollsutdrag 180528 Svar på remiss - förslag till nytt reglemente för KFN.pdf
Bilaga Tjut Svar på remiss- förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden .pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-4 Beslut BUN 78_18 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildni
863085_1_1.pdf
- Bilaga BUN-2018-0048-003-2 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
854442_4_1.pdf
- Bilaga Protokollsutdrag - , 2018-06-19, 70.pdf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 25

KS § 104/19
- Bilaga Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.pdf
- Bilaga Beslut - Ks § 21 2017-02-08 - Överföring av förvaltningsansvar för fastigheter.pdf
- Bilaga Beslut - Au § 95 2016-06-22 - Inriktning för ansvarsfördelning och roller.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet
träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1
juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den
1 juni 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet
träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1
juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den
1 juni 2019.
____
Kopia: Akten
Kopia: Samtliga nämnder
Kopia: Kommunens författningssamling

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 105/19

Sida 26

Dnr KS/2017/0411/003

Nytt reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1
juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag genomfört en översyn av nämndernas reglementen. Utformningen av de nya
reglementena har sin grund i SKL:s förslag och består därför av en nämndspecifik del och en för nämnderna
gemensam del. De nya reglementena har även anpassats till den nya kommunallagen och till
dataskyddsförordningen, som båda trädde ikraft under 2018.
Eftersom reglementena föreslås innehålla en gemensam del med de bestämmelser som idag finns i Gemensamt
reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun, kan det gemensamma reglementet upphöra att gälla om det
nya reglementet antas. Även de bestämmelser som idag finns i Reglemente för förvaltning av Nynäshamns
kommuns fastigheter flyttas förslagsvis över till reglementets gemensamma del.

Beslutsunderlag
-

Bilaga Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Bilaga Gemensamt reglemente för nämnder.pdf
Bilaga Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-4 Beslut BUN 78_18 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildni
863085_1_1.pdf
- Bilaga BUN-2018-0048-003-2 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
854442_4_1.pdf
- Bilaga Protokollsutdrag 180528 Svar på remiss - förslag till nytt reglemente för KFN.pdf
- Bilaga Tjut Svar på remiss- förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden .pdf
- Bilaga MSN 2018-06-14 § 151.pdf
- Bilaga MSN-2018-0318-003-2 Yttrande över förslag till nytt regelmente 855087_1_....pdf
- Bilaga Protokollsutdrag - , 2018-06-19, 70.pdf
- Bilaga Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.pdf
- Bilaga Beslut - VN § 33 2018-05-15 - Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden.pdf
- Bilaga Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden
- Bilaga Beslut - Ks § 21 2017-02-08 - Överföring av förvaltningsansvar för fastigheter.pdf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 27

KS § 105/19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1
juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1
juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.
____
Kopia: Akten
Kopia: Samtliga nämnder
Kopia: Kommunens författningssamling

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 106/19

Sida 28

Dnr KS/2017/0411/003

Nytt reglemente för valnämnden
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för valnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni
2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag genomfört en översyn av nämndernas reglementen. Utformningen av de nya
reglementena har sin grund i SKL:s förslag och består därför av en nämndspecifik del och en för nämnderna
gemensam del. De nya reglementena har även anpassats till den nya kommunallagen och till
dataskyddsförordningen, som båda trädde ikraft under 2018.
Eftersom reglementena föreslås innehålla en gemensam del med de bestämmelser som idag finns i Gemensamt
reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun, kan det gemensamma reglementet upphöra att gälla om det
nya reglementet antas. Även de bestämmelser som idag finns i Reglemente för förvaltning av Nynäshamns
kommuns fastigheter flyttas förslagsvis över till reglementets gemensamma del.

Beslutsunderlag
-

Bilaga Förslag till nytt reglemente för valnämnden.pdf
Bilaga Gemensamt reglemente för nämnder.pdf
Bilaga Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-4 Beslut BUN 78_18 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och
utbildni 863085_1_1.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-2 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
854442_4_1.pdf
Bilaga Protokollsutdrag 180528 Svar på remiss - förslag till nytt reglemente för KFN.pdf
Bilaga Tjut Svar på remiss- förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden .pdf
Bilaga MSN 2018-06-14 § 151.pdf
Bilaga MSN-2018-0318-003-2 Yttrande över förslag till nytt regelmente 855087_1_....pdf
Bilaga Protokollsutdrag - , 2018-06-19, 70.pdf
Bilaga Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga Beslut - VN § 33 2018-05-15 - Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden.pdf
Bilaga Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 29

KS § 106/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för valnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni
2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för valnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni
2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.
____
Kopia: Akten
Kopia: Valnämnden
Kopia: Kommunens författningssamling

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 107/19

Sida 30

Dnr KS/2017/0411/003

Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i
kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag genomfört en översyn av nämndernas reglementen. Utformningen av de nya
reglementena har sin grund i SKL:s förslag och består därför av en nämndspecifik del och en för nämnderna
gemensam del. De nya reglementena har även anpassats till den nya kommunallagen och till
dataskyddsförordningen, som båda trädde ikraft under 2018.
Eftersom reglementena föreslås innehålla en gemensam del med de bestämmelser som idag finns i Gemensamt
reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun, kan det gemensamma reglementet upphöra att gälla om det
nya reglementet antas. Även de bestämmelser som idag finns i Reglemente för förvaltning av Nynäshamns
kommuns fastigheter flyttas förslagsvis över till reglementets gemensamma del.

Beslutsunderlag
-

Bilaga Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Bilaga Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Bilaga Gemensamt reglemente för nämnder.pdf
Bilaga Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-4 Beslut BUN 78_18 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och
utbildni 863085_1_1.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-2 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
854442_4_1.pdf
Bilaga Protokollsutdrag 180528 Svar på remiss - förslag till nytt reglemente för KFN.pdf
Bilaga Tjut Svar på remiss- förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden .pdf
Bilaga MSN 2018-06-14 § 151.pdf
Bilaga MSN-2018-0318-003-2 Yttrande över förslag till nytt regelmente 855087_1_....pdf
Bilaga Protokollsutdrag - , 2018-06-19, 70.pdf
Bilaga Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga Beslut - VN § 33 2018-05-15 - Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden.pdf
Bilaga Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 31

KS § 107/19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i
kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i
kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.
____
Kopia: Akten
Kopia: Kultur- och fritidsnämnden
Kopia: Kommunens författningssamling

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 108/19

Sida 32

Dnr KS/2017/0411/003

Nytt reglemente för socialnämnden
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för socialnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1
juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag genomfört en översyn av nämndernas reglementen. Utformningen av de nya
reglementena har sin grund i SKL:s förslag och består därför av en nämndspecifik del och en för nämnderna
gemensam del. De nya reglementena har även anpassats till den nya kommunallagen och till
dataskyddsförordningen, som båda trädde ikraft under 2018.

Eftersom reglementena föreslås innehålla en gemensam del med de bestämmelser som idag finns i Gemensamt
reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun, kan det gemensamma reglementet upphöra att gälla om det
nya reglementet antas. Även de bestämmelser som idag finns i Reglemente för förvaltning av Nynäshamns
kommuns fastigheter flyttas förslagsvis över till reglementets gemensamma del.

Beslutsunderlag
-

Bilaga Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga Reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga Gemensamt reglemente för nämnder.pdf
Bilaga Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-4 Beslut BUN 78_18 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och
utbildni 863085_1_1.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-2 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
854442_4_1.pdf
Bilaga Protokollsutdrag 180528 Svar på remiss - förslag till nytt reglemente för KFN.pdf
Bilaga Tjut Svar på remiss- förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden .pdf
Bilaga MSN 2018-06-14 § 151.pdf
Bilaga MSN-2018-0318-003-2 Yttrande över förslag till nytt regelmente 855087_1_....pdf
Bilaga Protokollsutdrag - , 2018-06-19, 70.pdf
Bilaga Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga Beslut - VN § 33 2018-05-15 - Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden.pdf
Bilaga Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 33

KS § 108/19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för socialnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1
juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för socialnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1
juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.
____
Kopia: Akten
Kopia: Socialnämnden
Kopia: Kommunens författningssamling

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 109/19

Sida 34

Dnr KS/2017/0411/003

Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i
kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt 6 kap. 44 § Kommunallagen (2017:725), KL, anta reglementen om nämndernas
verksamhet och arbetsformer. I reglementena ska uppgiftsfördelningen mellan olika nämnder klargöras. Bland
annat ska det i reglementena anges vilken eller vilka nämnder som ska ha hand om lagstadgade uppgifter som
ankommer på kommunen.
Kommunfullmäktige i Nynäshamn beslutade den 11 mars 2015, § 117, att uppdra åt kommunstyrelsen att
genomföra en översyn av Nynäshamns kommuns reglementen utifrån SKL:s, Sveriges Kommuner och Landstings,
förslag till reglemente för styrelse och nämnder. Kommunstyrelseförvaltningen har även fått i uppdrag att se över
nämndernas reglementen utifrån vad som rekommenderas i utredningsrapporten Översyn av fastighets- och
serviceavdelningen, samt enligt mark- och exploateringsenhetens förslag gällande ansvarsfördelning i
samhällsbyggnadsprocessen.

Beslutsunderlag
-

Bilaga Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Bilaga Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Bilaga Gemensamt reglemente för nämnder.pdf
Bilaga Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-4 Beslut BUN 78_18 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och
utbildni 863085_1_1.pdf
Bilaga BUN-2018-0048-003-2 Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
854442_4_1.pdf
Bilaga Protokollsutdrag 180528 Svar på remiss - förslag till nytt reglemente för KFN.pdf
Bilaga Tjut Svar på remiss- förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden .pdf
Bilaga MSN 2018-06-14 § 151.pdf
Bilaga MSN-2018-0318-003-2 Yttrande över förslag till nytt regelmente 855087_1_....pdf
Bilaga Protokollsutdrag - , 2018-06-19, 70.pdf
Bilaga Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.pdf
Bilaga Beslut - VN § 33 2018-05-15 - Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden.pdf
Bilaga Yttrande över förslag till reglemente för valnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 35

KS § 109/19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i
kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i
kraft den 1 juni 2019.
2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för
nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2019.
3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av
Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2019.
____
Kopia: Akten
Kopia: Barn- och utbildningsnämnden
Kopia: Kommunens författningssamling

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 110/19

Sida 36

Dnr KS/2018/0528/805

Ansökan om lokalbidrag - konstpoolen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att förtydliga och
komplettera ansökan med relevanta handlingar.

Ajournering
Mötet ajournerades klockan 10:41-10:43.

Ärendet
Föreningen kostpoolen har inkommit med en begäran till kultur- och fritidsnämnden om lokalbidrag. Föreningen
Konstpoolen i Nynäshamn är en ideell förening på Vikingavägen i Nynäshamn. Det är flera
olika verksamheter som utgör föreningen och de anordnar bland annat konstutställningar, konserter och
föreläsningar. Konstpoolen är ett välbesökt och populärt kulturhus som är betydande för kulturlivet i
Nynäshamn. De skriver i sin ansökan att ”Konstpoolens intäkter har genom åren varit blygsamma och vi har
hittills aldrig kunnat betala full hyra för lokalen. Årshyran ligger på 105.000 kr och Konstpoolen har i snitt betalat
ca 30.000 kr/år”. Det har de gjort med hjälp av subventionerad hyra från fastighetsägaren som även driver
verksamheterna Mopedum (Svenska Nostalgimuseet) och däri Café Radiokakan. Nu kommer det inte längre att
vara en möjlig lösning, då det har tillkommit en ny delägare i företaget som äger fastigheten och som inte
förväntas har samma oegennyttiga inställning till hyressättningen.
Kultur- och fritidsavdelningen anser att Föreningen Konstpoolen är ett viktigt inslag i det kulturliv som
nämnden har att värna om och förvalta. Verksamheterna har många kontakter i konst- och musikliv både lokalt
och nationellt och det vore negativt för kommunen att förlora en sådan kulturellt kreativ miljö.
Kultur och fritidsnämnden har på sammanträde 2018-12-10 § 87 beviljat Föreningen Konstpoolen ett årligt bidrag
på 75.000 kr om året i fem år under förutsättning att medel från kommunstyrelsen avsätts för ändamålet.

Förvaltningens förslag till beslut
Avslå kultur och fritidsnämndens begäran.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut om att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran.

Yrkande
Donald Löfving (SD), Lena Dafgård (SN), Daniel Adborn (L), Bernt Månsson (V) och Patrik Isestad (S) yrkar på
återremiss av ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att förtydliga och komplettera ärendet med relevanta
handlingar.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till återremissyrkande.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsens
beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga och komplettera ärendet med relevanta handlingar.
____
Kopia: Akten
Kopia: KFN

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 111/19

Sida 37

Dnr KS/2019/0024/042

Årsredovisning 2018 - Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2018.

Ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2018. Redovisningen omfattar det ekonomiska
resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Beslutsunderlag
-

Årsredovisning 2018 SMOHF
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2018.

Jäv
Daniel Adborn (L) deltar inte på grund av jäv.
Sophia Sturesson (L) ersätter Daniel Adborn (L)

____
Kopia: Akten
Kopia: Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 112/19

Sida 38

Dnr KS/2019/0025/042

Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet Östra Södertörn
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2018.

Ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2018. Enligt
förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Beslutsunderlag
-

Årsredovisning 2018
Revisionsrapport
Revisionsberättelse
Protokoll § 19 och § 20

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2018.

____
Kopia: Akten
Kopia: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 113/19

Sida 39

Dnr KS/2019/0026/042

Årsredovisning 2018 - Södertörns Brandförsvarsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2018 och bevilja
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2018.

Ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2018. Enligt
förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i
dess helhet.

Beslutsunderlag
-

Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse
Revisionsrapport PWC

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2018 och bevilja
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2018.

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

Jäv
Harry Bouveng (M), ordförande och Patrik Isestad (S) deltar ej pga jäv.
Daniel Adborn (L) träder in som ordförande. Kommunstyrelsen beslutar att punkten justeras av Daniel Adborn
(L), Theresia Bergendahl (C) och Lena Dafgård (SN).

____
Kopia: Akten
Kopia: Södertörns brandförsvarsförbund

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 115/19

Sida 41

Dnr KS/2019/0117/007

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat hur kommunstyrelsen
utövar sin uppsiktsplikt avseende nämnderna, de kommunala bolagen och förbunden och om den är
ändamålsenlig och tillräcklig.
PwC sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens uppsiktsplikt av verksamheten inom kommunen, de
kommunala bolagen samt kommunalförbunden till övervägande del är ändamålsenlig och tillräcklig.

Beslutsunderlag
-

PWC revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Revisorerna – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.
____
Kopia: Akten
Kopia: Revisorerna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 116/19

Sida 42

Dnr KS/2019/0160/016

Utökad säkerhetsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta förvaltningens förslag till utökad säkerhetsorganisation.
2. Avsätta 350.000 kr av kommunstyrelsens ofördelade medel för sista halvåret 2019 till kansliavdelningens
säkerhetsarbete.

Ärendet
Krishantering och höjd beredskap
Ett försämrat omvärldsläge ställer nya krav på det svenska samhället. Sedan 2017 har regeringen ökat kraven på
kommuner och landsting för arbetet med höjd beredskap och civilt försvar, som tillsammans med det militära
försvaret utgör totalförsvaret.
Kommuner har också ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att den kommunala organisationen har ett
ansvar för att hantera extraordinära händelser som sker inom kommunens geografiska gränser, exempelvis
olyckor. I Nynäshamn finns redan kemisk industri med hög risknivå, Nynas och AGA. Stockholm Norvik hamn som
förväntas komma i bruk år 2020 kommer att innebära att risknivån inom kommunen ökar ytterligare.
Alla kommuner behöver bedriva arbete för höjd beredskap och civilt försvar. Alla kommuner har även risk för
olyckor och oönskade händelser. Eventuella olyckors konsekvenser, och därmed behov av skyddsåtgärder, skiljer
sig dock markant kommuner emellan. På samma sätt har kommuner olika strategisk betydelse. Nynäshamns
geopolitiska läge samt de riskhöjande anläggningarna gör kommunen utsatt ur ett säkerhetsperspektiv.
Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Under senare år har även informations- och IT-säkerhet växt till en stor och viktig fråga. I samhället produceras
idag mer information än någonsin. Samtidigt finns det stora krav på att information ska vara öppen och
lättillgänglig.
Den 1 april träder en ny säkerhetsskyddslag ikraft, Säkerhetsskyddslag (2018:585). Lagen innebär skärpta krav
på alla aktörer som hanterar säkerhetskänslig information och fokuserar på skydd mot spioneri, sabotage och
terrorism. Säkerhetsskyddet inriktar sig på verksamhet som är betydelse för Sveriges säkerhet (Rikets säkerhet i
tidigare lagstiftning) eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism. I säkerhetsskyddet ingår:
Säkerhet och trygghet
Utöver krisberedskap, civilförsvarsplanering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet syftar Nynäshamn
kommuns säkerhetsarbete naturligtvis till att göra vardagslivet tryggare för kommunens medborgare,
medarbetare och besökare. Även miljö och egendom måste skyddas och olyckor och skador innebär kostnader
för kommunen både direkt i form av åtgärder för att hantera händelsen och indirekt i form av avbrott i
verksamheten. Förutom ekonomisk skada kan förtroendekapital gå förlorat om kommunen inte tar sitt
säkerhetsansvar.

Beslutsunderlag
- Bilaga Rapport uppdrag nya säkerhetsskyddslagen slutlig version v.5 190115.pdf
- Bilaga Organisationsskiss säkerhetsorganisation.pptx

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 43

KS § 116/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta förvaltningens förslag till utökad säkerhetsorganisation.
2. Avsätta 350.000 kr av kommunstyrelsens ofördelade medel för sista halvåret 2019 till kansliavdelningens
säkerhetsarbete.
____
Kopia: Akten
Kopia: Säkerhetschef
Kopia: Revisorerna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 117/19

Dnr KS/2017/0449/026

Slutrapport projekt arbetstidsförkortning
Ärendet utgår och tas upp på nästa kommunstyrelsemöte.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 44

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 118/19

Sida 45

Dnr KS/2015/0246/026

Slutrapport Folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget
Ärendet utgår och tas upp på nästa kommunstyrelsemöte.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 119/19

Sida 46

Dnr KS/2018/0203/007

Kommunstyrelsens internkontrollplan - återrapportering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 – återrapportering.

Ärendet
Det kommunövergripande reglementet för budgetansvar och internkontroll är antaget av kommunfullmäktige och
innebär att varje nämnd och styrelse ska upprätta en internkontrollplan årligen. Syftet med intern kontroll är att
säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. I internkontrollplanen framgår vad som ska
kontrolleras, av vem och när det ska redovisas till nämnden.

Beslutsunderlag
- Bilaga Bil 1.0 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 - återrapportering.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 –
återrapportering.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 –
återrapportering.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 120/19

Sida 47

Dnr KS/2019/0194/007

Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019, bilagan KS/2019/0194/007.

Ärendet
Det kommunövergripande reglementet för budgetansvar och internkontroll är antaget av kommunfullmäktige och
innebär att varje nämnd och styrelse ska upprätta en internkontrollplan årligen. Syftet med intern kontroll är att
säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. I internkontrollplanen framgår vad som ska
kontrolleras, av vem och när det ska redovisas till nämnden.
Framtagandet av internkontrollplanen grundar sig på en riskanalysmall där de rutiner och processer med högst
risk läggs till internkontrollplanen. Riskanalysen är gjord tillsammans med avdelningschefer och medarbetare på
förvaltningen.

Beslutsunderlag
- Bilaga Bil 1 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019docx.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019, bilagan
KS/2019/0194/007.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019, bilagan
KS/2019/0194/007.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 121/19

Dnr KS/2019/0030/069

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Styrelseprotokoll Vårljus 2019-03-20

KS/2019/0018/106-9

____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 48

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 122/19

Sida 49

Dnr KS/2019/0033/008

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om cirkulären till handlingarna.

Ärendet
19:16

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen | Viktig information från SKL

19:17

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning | Viktig information från SKL och Sobona

19:18

Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 | Viktig information från SKL

19:19

Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer | Viktig information från SKL

19:01

Överenskommelse Prolongering av notkopieringsavtal 2019

____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 123/19

Sida 50

Dnr KS/2019/0034/008

Kurser och Konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kursinbjudningarna till handlingarna.

Ärendet
Kurs 30: Ett paradigmskifte i stadsutvecklingen - välkommen till den framtidssäkra staden
Inkom: 8 april 2019
Datum: 14 maj 2019
Plats: : Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Ämne: Samhället, mobiliteten och staden
Anmälan: http://cl.plmafree.se/?q=80182570005518690037
Pris: 4995:- exklusive moms
Kurs 31: STUDIERESA 17 JUNI - tema Demensvård
Inkom: 9 april 2019
Datum: 17 juni 2019
Plats: Bussresa i Danmark, bussen utgår från Malmö
Ämne: Studieresa till Demensbyn på Fyn, Danmark
Anmälan:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6xRFDOh5ZU2D0mvxyb_BYonadU9qokUMduXwef9XkS4wiLQ/viewform?usp=pp_url
&entry.1942889987=till+Demensbyn+p%C3%A5+Fyn,+Danmark&entry.1139774588=17+juni+2019

Pris: 2300kr

Kurs 32: Inbjudan - Konferensen "Regional utveckling 2019" Tema: Sverige i Europa
Inkom: 11 april 2019
Datum: 10 maj 2019
Plats: : Bonnier Conference Center, Torsgatan 21
Ämne: Utveckling av regioner och Europa
Anmälan:https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/regionalutveckling2019.25791.html
Pris: 1 850 kr exklusive moms
Kurs 33: Dags att anmäla sig till SKLs Budget dag 2019!
Inkom: 16 april 2019
Datum: 17 maj 2019
Plats: 7A Centralen, Stockholm
Ämne: Frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner
Anmälan: On-line via SKL:s webbplats, Kurser och konferenser, sista anmälningsdag 24 april
Pris: 1900 exklusive moms
____
Kopia: Akten
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 124/19

Sida 51

Dnr KS/2019/0003/002

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

Ärendet
Mark- och exploateringschef Caroline Thunström och mark- och exploateringsingengör Veronique Larsson
har undertecknat ett anläggningsarrende för Nynäs-Ösmo Kalvö AB på 16939 kvadratmeter.
Arrendeavgift 59992 kronor per månad för fastigheten Armeraren 1 och gäller 12 månader från 5 mars
2018 och förlängs med tre månader i sänder.
Mark- och exploateringschef Caroline Thunström och mark- och exploateringsingengör Veronique Larsson
har undertecknat en markförsäljning av Nynäshamn 2:178 till Nynäs-Ösmo Kalvö AB rörande 19 063
kvadratmeter med ett försäljningspris på 380 kronor per kvadratmeter, total köpeskilling blir 7 243 940
kronor.
Mark- och exploateringschef Caroline Thunström och planeringschefen Mikael Gustafsson har
undertecknat ett beslut om underhållsåtgärder på Nornan 32. Kommunstyrelsen ger
fastighetsavdelningen i uppdrag att utföra akuta åtgärder avseende avlopp mm som krävs på
Fastigheten.
Nornan 32, sjukhuset. Arbetet ska påbörjas omedelbart och får maximalt uppgå till ett belopp av 663 000
kr. Fastighetsavdelningen ska löpnade rapportera till mark- och exploateringschef och planeringschef.
Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng har undertecknat ett förordnande för Tommy Fabricius
förordnas följande person att utöver egen befattning tjänstgöra som tillförordnad kommundirektör
planeringschefen Mikael Gustafsson under tiden 27-28/12 2018.
Mark- och exploateringschef Caroline Thunström har undertecknat en ansökan om tillstånd för
grävning/schaktning i allmän platsmark för Ellevio AB, där grävningstillstånd beviljats för Infratek Sverige
AB på fastighet Ören 1:110 för ledningsnedläggning i kommunal mark. Arbetet ska vara slutfört senast
2019-12-18.
Fullmakt – Rättstvist i mål T 9688-18, lyder under sekretess.
Linn Marsten personalchef har undertecknat ett beslut avseende ansökan om ersättning till
förtroendevald i enlighet med reglering i OPF-KL avseende ekonomiskt omställningsmedel.
Linn Marsten personalchef har undertecknat ett beslut avseende ansökan om ersättning till
förtroendevald i enlighet med reglering i OPF-KL avseende ekonomiskt omställningsmedel.
Personalchefen beslutar om verkställande av ekonomiskt omställningsstöd för
i enlighet med
ansökan.
Jonas Karlsson näringslivschef har undertecknat ett beslut gällande evenemangsansökan från föreningen
Förfäders Spår för evenemanget I Förfädernas Spår där Nynäshamns kommun bidrar med ett
evenemangsbidrag om 56 200 kr ex moms.
Jonas Karlsson näringslivschef har undertecknat ett beslut gällande evenemangsansökan från
Stadskärneföreningen för Julmarknad 2019. Nynäshamns kommun bidrar med ett evenemangsbidrag om
91 520 kronor ex moms.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 52

KS § 124/19
Åke Jonsson (M) valnämndensordförande har undertecknat ett förordnande av ambulerande
röstmottagare för tjänstgöring vid valet till Europaparlamentet 2019.
Mikael Gustafsson planeringschef har undertecknat ett föreläggande om komplettering för fastigheten
Torp 2:26 rörande nybyggnad, tillbyggnad och rivning av brandstation.
Tommy Fabricius kommundirektör har undertecknat ett förordnande att utöver egen befattning
tjänstgöra som tillförordnad chef för ekonomiavdelningen, Håkan Lythell 15 april-22 april 2019.
Åke Jonsson (M) valnämndensordförande har undertecknat ett förordnande av valnattsmottagare för
tjänstgöring vid valet till Europaparlamentet 2019.
Åke Jonsson (M) valnämndensordförande har undertecknat ett förordnande av ambulerande
röstmottagare för tjänstgöring vid valet till Europaparlamentet 2019.
Caroline Thunström mark/exploateringschef har undertecknat ett köpekontrakt för fastigheten
Nynäshamn Gnistan 1 med adress Estögången 2.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25
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Utveckling av Vansta verksamhetsområde
Föredragning
Mikael Gustafsson planeringschef föredrog ärendet.

____
Kopia: Akten
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 126/19

Elbilvägar
Föredragning
Mikael Gustafsson planeringschef föredrog ärendet.

____
Kopia: Akten
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 127/19

Reviderad samhällsbyggnadsprocess
Föredragning
Mikael Gustafsson planeringschef föredrog ärendet.

____
Kopia: Akten
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 128/19

Resultat från senaste Byggherreenkäten
Föredragning
Mikael Gustafsson planeringschef föredrog ärendet.

____
Kopia: Akten
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Sida 57

KS § 129/19

Kansliavdelningen informerar
Ärendet
Kansliavdelningen informerar om:
•
•

EU valet 2019, säkerhet och propaganda.
Ärendeunderlagen till kommunstyrelsen.

Föredragning
Olivia Gustafsson delprojektledare föredrog ärendet om EU valet 2019
Christian Wigren kanslichef & Mikael Gustafsson planeringschef föredrog ärendet om utskick av underlag till
kommunstyrelsemötet, kommunens ärendehanteringssystem.

____
Kopia: Akten
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Rapport näringslivsfrågor
Ärendet
•
•
•
•
•
•
•
•

Näringslivets galafest
Punktmarkering, Svenskt näringsliv, branschorganisation mfl
Tematräff
Frukostklubb
Ny näringslivsstrategi
Företagsbesök
Kryssningsanlöp
NKI mätning, Nöjd Kund Index – företagsklimat¨

Föredragning
Jonas Karlsson näringslivschef föredrog ärendet.

____
Kopia: Akten
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-25

KS § 131/19

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 59

