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Sammanträdesdatum
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§ 98/16

Dnr KS/2016/0017/020/

Rapportering från utredarna till referensgruppen
Utredarna Göran Söderlöf och Jarl Karlsson rapporterar till referensgruppen.
____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 99/16

Dnr KS/2016/0165/214-2

Hemställan om investeringsmedel för detaljplan och VA i Norsbol och
Solsa
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka miljö och
samhällsbyggnadsnämndens hemställan om:
1. 2 miljoner kronor i investeringsmedel för att ta fram detaljplanen i Norsbol och Solsa
med start 2016.
2. 1 miljon kronor i investeringsmedel för planering och projektering av kommunalt VA i
Norsbol och Solsa.
Bakgrund
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet med VA-planen; VA-strategin och VAutvecklingsplanen, antagna 2012 respektive 2014 av kommunfullmäktige. VA-planens
genomförande fortsätter med området Norsbol och Solsa, det vill säga den blandade bebyggelsen
invid Norviken med cirka 60 stycken fastigheter. Investeringen utförs enligt Projektdirektiv
"Detaljplan och VA i Norsbol/Solsa" daterad 2016-01-11. En ny detaljplan ska tas fram och
vatten och avlopp ska byggas ut.
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har hemställt hos komunfullmäktige om:
1. Investeringsmedel på 2 miljoner kr för framtagande av ny detaljplan
2. Investeringsmedel på 1 miljoner kr för planering och projektering av VA-utbyggnad i
området.
Detaljplanen kommer i efterhand finansieras genom planavgifter som tas ut av fastighetsägare i
området i samband med bygglov. Arbetet med planering och projektering kommer att pågå
parallellt med detaljplanearbetet. Sedan behövs ytterligare ett investeringsbeslut för själva VAutbyggnaden. VA-utbyggnaden finansieras i efterhand genom VA-avgifter enligt VA-taxan.
Ytterligare ett investeringsbeslut behövs längre fram för själva VA-utbyggnaden.
Besluten är under förutsättning att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om
planuppdrag för Norsbol och Solsa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka miljö och
samhällsbyggnadsnämndens hemställan om:
1. 2 miljoner kronor i investeringsmedel för att ta fram detaljplanen i Norsbol och Solsa
med start 2016.
2. 1 miljon kronor i investeringsmedel för planering och projektering av kommunalt VA i
Norsbol och Solsa.
_______
Kopia: Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 100/16

Dnr KS/2016/0122/211-3

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna Södertörnskommunernas förslag till gemensamt yttrande över Regional
Utvecklingsplan för Stockholm – RUFS 2050.
Godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som Nynäshamns kommuns svar
på samrådet.
Protokollsanteckning

Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Stockholms läns landsting har tagit fram ett samrådsförslag för nästa regionala utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regionens
gemensamma kontrakt och peka ut riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund
för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget utgår från den
nuvarande planen, RUFS 2010. Med en föränderlig omvärld, ny kunskap och behov av större
tydlighet, prioritering och kraftfullare genomförande innebär samrådsförslaget ändå en hel del
förändringar.
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 22 mars att skicka ut
samrådsförslaget på remiss under perioden 8 april – 30 september 2016. Nynäshamns kommun
yttrar sig dels genom Södertörnkommunernas gemensamma yttrande, dels genom detta, egna
yttrande.
Kommunstyrelsens presidium har även vid möte den 12 maj framfört övergripande synpunkter
till landstingets tillväxt- och regionplanenämnds presidium. Minnesanteckningar från det mötet
bifogas.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 100/16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna Södertörnskommunernas förslag till gemensamt yttrande över Regional
Utvecklingsplan för Stockholm – RUFS 2050.
Godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som Nynäshamns kommuns svar
på samrådet.
_________

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 101/16

Dnr KS/2016/0119/109-5

Yttrande över remiss - Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105)
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 18 maj 2016, § 110, beslutat att delegera till kommunstyrelsens
arbetsutskott att avge yttrande över betänkandet Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105.

Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre konkurrens, så att
utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder
som kan förbättra konkurrensen.
I uppdraget ingick att undersöka anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av
bostadsbyggande och inslaget av utländska aktörer. Utredningen har analyserat hur vertikal och
horisontell integration samt andra ägarsamband påverkar konkurrensen i byggsektorn och
undersökt möjligheterna att förbättra konkurrensen inom bostadsbyggandet. En uppgift har också
varit att undersöka om det finns finansiella restriktioner vid bostadsbyggande och varför de
statliga kreditgarantierna inte används. Utredningen har även undersökt de svenska förhållandena
inom de områden som direktiven pekar ut med ett antal nordiska och europeiska länder.
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 19 augusti 2016,
Nynäshamns kommun har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 25 augusti.
Synpunkter på förslaget
Förvaltningen har tagit del av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) svar på rubricerad
remiss. Förvaltningen delar de synpunkter som framförs av SKL och föreslår att de ska gälla
även som svar från Nynäshamns kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

______
Exp: Näringsdep
Kopia: Plc, Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 102/16

Dnr KS/2016/0162/736-2

Yttrande över utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Kollektivtrafiken består enligt Lag om kollektivtrafik (2010:1065) av allmän och särskild
kollektivtrafik. Villkoren för resenären i den särskilda kollektivtrafiken bestäms av yttre villkor
som lagar och av politiska beslut i form av riktlinjer där fördelning av antal resor regleras.

Landstingets trafikförvaltning har i uppdrag att fastställa en strategisk inriktning för framtiden
för färdtjänsten och utreda nya trafiklösningar. Utredningen har gjorts dels för att slå fast en
inriktning till kommande planeringsstudie inför upphandling av färdtjänstverksamheten, dels
som underlag i valet av nytt trafikhanteringssystem.
Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter på utredningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har med stöd av Socialförvaltningen granskat underlaget.
Synpunkter på förslaget
Som en övergripande kommentar vill Nynäshamns kommun framföra att det lämnas bra förslag i
utredningen som kan innebära en förbättring för färdtjänstkunderna både i en ökad trygghet,
enkelhet och flexibilitet.
Att införa en beställningscentral skulle vara en välkommen förbättring jämfört med idag.
Centralen kan planera resor och då också komma med förslag till resenären på olika sätt att göra
resan på. Beställningscentralen har även tillgång till övrig kollektivtrafik. Det innebär också bara
ett nummer för kund att kontakta, vilket är en klar förbättring. Det är även positivt med förslaget
på realtidsinformation då många idag upplever att de får vänta på färdtjänsten eller att tranporten
inte kommer och de måste ringa på nytt. Förslaget i kombination med att en beställningscentral
har kontroll på alla delar av resan innebär en enklare och tryggare färdtjänst för kunderna.
Utredningen innehåller mycket bra förslag om uppföljning och kvalitet. Det blir tydligare var
resenärer ska vända sig om man är missnöjd/nöjd. Förhoppningsvis kan det även leda till en
kvalitetshöjning.
Nynäshamns kommun välkomnar en studie av förutsättningarna för att eventuellt föra samman
utredningsdelen med myndighetsutövningen på trafikförvaltningen. Färdtjänst är en
kollektivtrafikfråga och ansvaret borde inte i någon del ligga på kommunen som idag, även
riksfärdtjänsten borde ligga på trafiknämndens ansvar. Om en och samma myndighet håller i
hela ansökningsprocessen skulle ansökningsprocessen förenklas och bli tydligare för kunden.
Man tar upp i utredningen att en ökad transparens är önskvärd, vilket Nynäshamns kommun
håller med om. Som handläggningen ser ut idag kan inte utredande handläggare se var i
beslutsprocessen ärendet är. Om ansökan avslås kan kommunens handläggare inte se varför.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 102/16
Kunden måste ringa till Färdtjänsten Stockholm för att få svar på sina frågor, men det naturliga
för kunden vore att ringa till den handläggare som gjort utredningen.
Nynäshamns kommun håller med om att det skulle innebära en förbättring om det fanns frågor
kring vilka resor/förflyttningar sökande behöver genomföra och om de kan göra vissa med
kollektivtrafiken i kombination med färdtjänstresor.
Nynäshamns kommun är starkt berörd av nya former och inriktningar för kollektivtrafiken på
landsbyggden och ska med intresse ta del av utredningen för den som väntas vara klar under
sommaren 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande
____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 103/16

Dnr KS/2016/0166/219-2

Yttrande över remiss - Rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län med
hänsyn till risken för översvämning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2009 samordningsuppdraget för klimatanpassning i
länet. Inom det uppdraget har länsstyrelsen tagit fram ett förslag till nya rekommendationer för
lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län med hänsyn till risken för
översvämning. Tidigare har rekommendationer tagits fram för planering längs Mälarens stränder
och Östersjöns kust, detta senaste dokument kompletterar de två tidigare.

Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter på förslaget inför fastställande.
Synpunkter på förslaget
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett yttrande som innehåller
förvaltningens synpunkter på förslaget. Yttrandet framhåller att konsekvenserna av förslaget är
svåra att bedöma då det bland annat inte innehåller några fasta höjdnivåer.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom de synpunkter som lyfts i yttrandet.
Nynäshamns kommuns samlade synpunkt är, mot bakgrund av bifogat yttrande, att länsstyrelsen
bör ta fram ett heltäckande underlag med beräkningar av framtida vattennivåer i länets sjöar och
vattendrag för att underlaget ska kunna utgöra ett reellt stöd för kommunen i planering av ny
bebyggelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 104/16

Dnr KS/2013/0161/000-80

Remissvar - Ett nytt ersättningssystem för mottagande av
ensamkommande barn och unga samt Ändringar i fråga om
sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av
ensamkommande barn
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Ordförande har avgett yttrande över remissen. Remissvaret bifogas handlingarna.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 105/16

Dnr KS/2016/0060/060-2

Svar på motion avseende ny detaljplan Torp 10:1
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.
Protokollsanteckning

Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
I november 2015 inledde miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett detaljplanearbete. I
planbeskrivningen anges syftet vara att ändra på den befintliga detaljplanens administrativa
bestämmelser (det vill säga hur marken får utnyttjas, och till vad) och därmed möjliggöra en
eventuell kommande användning av vaktmästarbostaden vid Kyrkskolan i Sunnerby, Sorunda
som bostad.

En ändring av den nu gällande planens bestämmelse för fastigheten Torp 10:1 skulle innebära att
den tillåtna användningen av byggnaden ändras från allmänt ändamål till det mer flexibla: Bbostad, K- kontor och S- skola. Planändringen möjliggör fler användningsområden än nuvarande
detaljplan.
I en motion från Theresia Bergendahl, Centerpartiet och Eva Wennerberg, Centerpartiet som
inkom den 10 februari 2016 yrkar motionärerna att
- Nynäshamns kommun inte säljer Vaktmästarbostaden och därigenom begränsar framtida
möjligheter för en utbyggnad/utveckling av Kyrkskolan.
- Kommunen undersöker möjligeten att ändra användningsområdet och hyra ut de två
lägenheterna för att kunna finansiera framtida underhåll.
- Om uthyrning ej är aktuell, i stället riva bostaden och behålla tomten för framtida behov
utifrån tomtens placering inne på skolans område
Remiss
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsadelningen
som har lämnat följande yttrande.

Skälet för att ändra detaljplanen är att tillåta även annan användning av den före detta
vaktmästarbostaden lokaler. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte för avsikt att
begränsa Kyrkskolans möjlighet att expandera. Skulle däremot skolans framtida behov ändras
medger planändringen fler användningsområden för byggnaden. Alternativ användning kan
drivas i antingen kommunal regi eller i privat regi.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser genom Fastighetsavdelningen kontinuerligt över
fastighetsbeståndet och dess utnyttjande. Under överskådlig tid har fastighetavdelningen behov
av att bedriva kommunal verksamhet i byggnaden vilket då går före andra alternativ.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 105/16
Ett beslut om försäljning av den tidigare vaktmästarbostaden måste fattas av kommunfullmäktige
i särskild ordning, ändringen av detaljplanen innebär därmed inte i sig att en försäljning kan ske.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
och föreslår att motionen anses vara besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 106/16

Dnr KS/2015/0084/060-9

Svar på motion om ekologiska livsmedel i Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionens yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till
100 procent: bananer, vindruvor, russin och ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe
ska vara etiskt märkta och/eller ekologiska (yrkanden 2, 4 och 7 i motionen).
2. I kommande Mål och Budget för år 2017-2020 sätta upp högre procentuella mål om
andel ekologisk mat inom kommunens organisation än nuvarande mål om 25 procent
år 2019.
3. Motionen anses besvarad avseende yrkande 1 att Nynäshamns kommun sätter upp
mål enligt motionen om 25 procent ekologisk mat inom offentlig verksamhet 2016,
med en fortsatt ökning till 30 procent 2017 och 35 procent 2018.
4. Motionen avslås när det gäller yrkande 3, 5 och 6 - Nynäshamns kommun ställer
krav, i upphandlingar och direktinköp, att inköp av följande livsmedel till 100 procent
ska vara ekologiska:
− mjölk, filmjölk,
− potatis, morötter,
− ris
Reservation

Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendet
En motion från Bodil Toll (M) och Marcus Svinhufvud (M) kom in 20 mars 2015. I motionen
föreslås att andelen ekologiska och närproducerade livsmedel inom kommunal verksamhet ökar
och att det ges ett tydligt politiskt uppdrag för att uppnå det. Förslagsställarna anser att om
kommunen är ett gott föredöme när det gäller att använda ekologiska livmedel leder det ofta till
att kommuninvånarna också ökar sin konsumtion.
Motionärerna yrkar att:
1. Nynäshamns kommun sätter upp mål om 25 procent ekologisk mat inom offentlig
verksamhet 2016, med en fortsatt ökning till 30 procent 2017 och 35 procent
2018.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Justerarsignaturer

Nynäshamns kommun ställer krav, i upphandlingar och direktinköp, att inköp av
följande livsmedel till 100 procent ska vara ekologiska:
bananer, vindruvor, russin
mjölk, filmjölk,
ägg,
potatis, morötter,
ris
samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara etiskt märkta och/eller ekologiska.
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§ 106/16
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen den 20 april 2016, § 95 för att utreda hur
andra kommuner löst de eventuella bristsituationer på ekologiska varor som
upphandlingsenheten och kostenheten påtalat i sina yttranden.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialförvaltningen och
upphandlingsenheten som kommit in med yttranden enligt nedan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionens yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till
100 procent: bananer, vindruvor, russin och ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe
ska vara etiskt märkta och/eller ekologiska (yrkanden 2, 4 och 7 i motionen).
2. I kommande Mål och Budget för år 2017-2020 sätta upp högre procentuella mål om
andel ekologisk mat inom kommunens organisation än nuvarande mål om 25 procent
år 2019.
3. Motionen anses besvarad avseende yrkande 1 att Nynäshamns kommun sätter upp
mål enligt motionen om 25 procent ekologisk mat inom offentlig verksamhet 2016,
med en fortsatt ökning till 30 procent 2017 och 35 procent 2018.
4. Motionen avslås när det gäller yrkande 3, 5 och 6 - Nynäshamns kommun ställer
krav, i upphandlingar och direktinköp, att inköp av följande livsmedel till 100 procent
ska vara ekologiska:
− mjölk, filmjölk,
− potatis, morötter,
− ris
Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Anna Ljungdell (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut eller bifall till motionen och finner att arbetsutskottet har beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 107/16

Dnr KS/2016/0098/060-3

Svar på motion om hantering av sjötrafikens avfallsvatten
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen:
1. Anses besvarad i den del av motionen som föreslår att utreda förutsättningar, kostnader
och miljövinster samt finansieringsmöjligheter för att erbjuda fartygstrafiken gratis
deponimöjligheter för svartvatten.
2. Avslås i den del av motionen som föreslår att projektera och genomföra införandet av
gratis deponering av svartvatten i Nynäshamns hamnanläggningar.
Ärendet
I en motion till kommunstyrelsen från Jan-Ove Andersson och Clarence Linde (SD) som kom in
den 14 mars februari 2016, föreslås att kommunfullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag att:
• Utreda förutsättningar, kostnader och miljövinster samt finansieringsmöjligheter för att
erbjuda fartygstrafiken gratis deponimöjligheter för svartvatten.
• Utifrån resultat av ovanstående utredning projektera och genomföra införandet av gratis
deponering av svartvatten i Nynäshamns hamnanläggningar.
Remiss
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 26 maj 2016, § 124,
beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att kommunen sedan flera år har samarbetat
med Stockholms Hamnar för att lösa problemet med att ta emot svart- och gråvatten inför
kommande förbud mot att släppa ut avloppsvatten i Östersjön. Det förbudet som nu gäller
innebär att nyproducerade fartyg måste tömma sitt avloppsvatten i hamn från 2019 och för fartyg
som redan är i trafik från 2021, konstaterar nämnden.
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är det Stockholms Hamnar som är ansvariga som
verksamhetsutövare för att ta emot svart-och gråvatten från fartygen. Därefter tar kommunen
hand om detta svart- och gråvatten på ett lämpligt och miljöriktigt sätt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen har förberett för att möjliggöra
mottagandet av svart- och gråvatten från Stockholms Hamnar genom att:
• I den pågående detaljplanen för avloppsreningsverket möjliggöra för bland annat
mottagande av svart- och gråvatten.
• I det pågående tillståndsärendet för avloppsreningsverket i Nynäshamn möjliggöra för
mottagande av svart- och gråvatten.
• VA-avdelningen tidigare har köpt in mark för att kunna bygga ut avloppsreningsverket i
Nynäshamn. Marken kan nu användas för att bygga en mottagningsanläggning för svartoch gråvatten.
• Ny detaljplan har färdigställts för ytterligare slamhantering vid befintlig slamplatta.
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 18

Sammanträdesdatum
2016-08-24

§ 107/16
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att kostnaderna för att ta emot svart- och
gråvatten bör Stockholms Hamnar i egenskap av verksamhetsutövare stå för. Om svart- och
gråvatten tas emot och behandlas av VA-avdelningen, som planerat, kommer också en
brukningsavgift för den tjänsten att debiteras. Kommunens VA-tjänst är strikt avgiftsfinansierad
och det innebär att alla anslutna abonnenter betalar vad deras tjänst kostar. Stockholms Hamnar
kommer i det fallet att likställas med andra VA-abonnenter och det är gällande VA-taxa som
kommer att tillämpas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen:
1. Anses besvarad i den del av motionen som föreslår att utreda förutsättningar, kostnader
och miljövinster samt finansieringsmöjligheter för att erbjuda fartygstrafiken gratis
deponimöjligheter för svartvatten.
2. Avslås i den del av motionen som föreslår att projektera och genomföra införandet av
gratis deponering av svartvatten i Nynäshamns hamnanläggningar.
______
Kopia: Akten
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§ 108/16

Dnr KS/2016/0048/060-3

Svar på motion om att anpassa barngruppernas storlek i förskolan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anse motionen besvarad i den del som gäller att barngruppens sammansättning ska
styras av barnens bästa.
2. Avslå motionen i den del som gäller att i de fall antalet barn i en barngrupp överstiger 18
barn ska det införas en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl.
Reservation

Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendet
I en motion från Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) som
kom in den 20 januari 2016 anser motionärerna att förskolans verksamhet ska skötas av
professionen och vila på Skolverkets rekommendationer med barnens bästa som ledstjärna. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att förskolans barngrupper överstiger 18
barn per grupp ska det införas en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl. Vidare
yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse
att förskolans barngrupper anpassas i enlighet med motionens intentioner.
Remiss
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade 26 maj 2016, § 65 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen
tillgodosedd i den del som gäller barngruppernas sammansättning ska styras av barnens bästa.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige avslår den del som gäller att om antalet barn i en
barngrupp överstiger 18 barn ska det särskilt motiveras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anse motionen besvarad i den del som gäller att barngruppens sammansättning ska
styras av barnens bästa.
2. Avslå motionen i den del som gäller att i de fall antalet barn i en barngrupp överstiger 18
barn ska det införas en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl.
Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.

Justerarsignaturer
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Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Anna Ljungdell (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut eller bifall till motionen och finner att arbetsutskottet har beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 109/12

Dnr KS/2016/0177/720

Inriktningsbeslut bostadslösningar nyanlända
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ta en aktiv roll som andrahandsuthyrare av
bostäder för nyanlända och ger i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att utforma hur arbetet
ska organiseras.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-06-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ta en aktiv roll som andrahandsuthyrare av
bostäder för nyanlända och ger i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att utforma hur arbetet
ska organiseras.
Föredragning

Flyktingsamordnare Christian Wigren föredrar ärendet.
___
Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 110/16

Dnr KS /2016/0017/020/

Personalfrågor
Personalchefen redovisade läget i ett antal aktuella punkter inom arbetsgivarområdet.
_____

Kopia: Akten
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