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KS/2018/0168/289

Uppdrag om framtagande av kommungemensamt
lokalförsörjningsprogram för perioden 2019-2028
Uppdrag om framtagande av kommungemensamt lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2028
Nynäshamns kommun är beroende av lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet. Det handlar om allt
från skolor, förskolor, boenden, förvaltningslokaler till mer specifika lokaler som reningsverk, simhall med
mera. Kommunen är inne i ett expansivt skede, med en växande befolkning, där det byggs och planeras
för fler bostäder. Detta innebär att behovet av kommunal service ökar och med det även behovet av
lokaler. Syftet med en lokalförsörjningsplan är att skapa en tydlig riktning för kommunens och dess
verksamheter avseende lokalfrågor. Lokalfrågor är kostnadsdrivande vilket innebär att de val som
kommunen gör påverkar kommunens totala kostnader på ett kraftfullt sätt. Det är viktigt att ha en
planering som ger långsiktigt hållbara lösningar samtidigt som kommunens verksamheter ges
förutsättningar att bedriva skola, vård med mera. Framtagande av en lokalförsörjningsplan pekas ut som
ett särskilt viktigt utvecklingsområde i kommunens mål- och budgetdokument 2018-2021. Planen ska
ligga till grund för kommunens mål- och budgetdokument 2019-2022. Ansvaret för framtagande ligger på
Planeringsavdelningen där uppdraget att ta fram lokalförsörjningsplanen ges till David Ulmér,
lokalstrateg. Det åligger varje förvaltning samt kommunens fastighetsavdelning att avsätta erforderlig tid
och engagerat medverka i detta planeringsarbete.
Uppdrag Uppdraget är att ta fram en lokalförsörjningsplan för kommunens verksamhetslokaler för
perioden 2019-2028, som ska innehålla: En översiktlig nulägesbild av kommunens lokaler, kapacitet
och nyttjande. En beskrivning av vilka behovsförändringar som de kommunala verksamheterna har
som påverkar lokalbehoven. Behoven ska beakta kommunens befolkningsprognos samt förväntad
exploatering. En plan för hur kommunens lokaler behöver förändras under perioden 2019-2028.
Periodens första år ska vara specificerat (på objektsnivå om möjligt) och denna del ska fungera som
underlag för de kommande årens investeringsplanering. Periodens senare delar ska översiktligt beskrivas
och främst ge en signal om var behoven förväntas förändras så att detta kan beaktas vid pågående eller
framtida detaljplaneläggning. I de fall detaljplanläggning behöver inledas för att lösa ett behov ska det
framgå av planen. Utgångspunkten är att de kommunala verksamheterna i första hand bedrivs i
kommunens eget fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast ske i de fall lämpliga lokaler inom
kommunkoncernen saknas eller i de fall ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart. Planen ska beakta
det befintliga lokalbeståndets tekniska status samt kommunens ekonomiska förutsättningar. VAavdelningens specifika lokalbehov avseende reningsverk ingår inte i planen. Planen behandlar inte
bostäder utan endast verksamhetslokaler. Uppdraget ska redovisas senast augusti månad 2018.
Underlag Mål och budget 2018-2021, Nynäshamns kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Mikael Gustafsson planeringschef

Föredragning
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet och kommer att skicka ut information i ärendet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-11

§51/18

Sida 4

KS/2018/0053/434

Information om jakträttsavtal
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet beslutar att gå vidare med alternativ B. Ärendet åter remitteras.
Alternativ B, del upp dagens jaktområden efter naturliga indelningar så som väg 73 och få in fler jaktlag.
Alternativet innehåller även översyn av möjlig jaktturism.
Alternativ A, behålla jaktområden enligt dagens fördelning.

Föredragning
Markförvaltare Peter Svedberg föredrar ärendet.
_________
Kopia: Akten
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KS/2017/0455/007

Återrapportering internkontrollplanen 2017
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner återrapportering internkontrollplanen 2017.

Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2017

Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag till
internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017.
Ärendet Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan. 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.

Bakgrund
Framtagandet av internkontrollplanen grundar sig på en riskanalysmall där de
rutiner/processer med högst risk läggs till internkontrollplanen. Riskanalysen är gjord
tillsammans med avdelningschefer och medarbetare på förvaltningen.
Föredragning

Kommunsekreterare Rebecca Skoglund föredrar ärendet.
_________
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-11

§ 53/18

Sida 6

Dnr KS/2016/0217/214-5

Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
-

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns
kommun

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. För att reglera
genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen har ett
exploateringsavtal tecknats mellan Nynäshamns kommun och exploatören AB
Nynäshamnsbostäder.
Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar samt marköverlåtelser inom
exploateringsområdet.
Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. Detaljplanen möjliggör
utveckling av stationsområdet Nynäsgårds station och skapar förutsättningar för ny
bostadsbebyggelse med ca 110 lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet till
centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Kullsta 2 får en annan användning, från
biluppställningsändamål till bostäder.
Fastigheterna inom planområdet ägs av Nynäshamns kommun och AB
Nynäshamnsbostäder.
Exploateringsavtalets syfte och avgränsning
För att reglera hur exploateringen av detaljplaneområde ska genomföras har
Nynäshamnsbostäder och Kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar
utförandet och finansiering av anläggningar. Avtalets syfte är även att utgöra
överenskommelse om fastighetsreglering vad gäller den mark som ska överföras till och
från Kommunens respektive Exploatörens ägo.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-11

Sida 7

Exploateringsavtalet omfattar ett exploateringsområde som består av
detaljplaneområdet.
Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar

Detaljplanen för Kullsta 2 m. fl..

Ansvar och finansiering
Kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll
av allmän plats inom exploateringsområdet. Samtliga kostnader för utbyggnad av
allmän platsmark bekostas av exploatören.
Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse inom
exploatörens kvartersmark.
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och underhåll av
kommunala VA-anläggningar.
Exploatören ansvarar för dagvattenhantering enligt Kommunens dagvattenpolicy.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett godkännande av exploateringsavtalet
bidrar till att uppfylla de kommungemensamma målen för 2017-2020. Genom nya
attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa som kommun. Exploateringen vid Nynäsgårds
station bedöms som positiv för kommunens bostadsförsörjning.
Att förädla området med bostäder bedöms även stärka underlaget för kollektivtrafik och
service. Att skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att behovet av
resor med bil minskar, vilket i sin tur främjar utveckling av ett långsiktigt hållbart och
klimatneutralt samhälle.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
-

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns
kommun

Yrkande
-

Patrik Isestad och Daniel Adborn yrkar bifall till förslaget
- Harry Bouveng – Deltar ej i beslut
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0217/214-3

Detaljplan för Kullsta 2 m fl
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgårds station och skapa förutsättningar för
ny bostadsbebyggelse med cirka 110 lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet för centrumändamål i
bottenplan. Granskning av planförslaget ägde rum 24 maj – 19 juni 2017. Synpunkter från
granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015, §197 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen och granskningsutlåtandet den 7 december 2017
(MSN § 325 2017).
Detaljplanen innefattar Kullsta 2 som ägs av AB Nynäshamnsbostäder och Nynäshamn 2:13 och del av
fastigheten Nynäshamn 2:1 som ägs av Nynäshamns kommun. Planområdet ligger vid
pendeltågsstationen Nynäsgård, cirka en kilometer från Nynäshamns centrum. Fastigheterna Kullsta 2:13
och Kullsta 2 har tidigare varit bebyggda med garage men utgörs idag av grusad parkeringsyta,
asfalterad väg till pendelstationen samt sly och träd. Nynäshamn 2:1 utgörs av gatan Kullstagränd och
fungerar som utfart för bensinstationen och kiosken norr om planområdet. Öster om planområdet, längs
Centralgatan, ligger kulturhistoriskt intressanta arbetarbostäder, de så kallade Telihusen. Byggnaderna
består i huvudsak av ljus puts med rödmålat trä i detaljer eller övre gavelstycke och är 2-3 våningar
höga.
Granskningshandlingar har upprättats i april 2017 och granskning ägde rum 24 maj till 19 juni 2017.
Synpunkter under granskningstiden berörde bland annat hushöjderna och dess eventuella påverkan på
de befintliga Telihusen och fastigheterna söder om planområdet. Efter granskningen har ett
granskningsutlåtande upprättats den 10 november 2017. Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med
förvaltningens kommentarer och ställningstagande. Planhandlingarna har uppdaterats till
antagandehandlingar. Yttranden under granskningen har endast lett till ett fåtal bestämmelser som styr
gestaltning av det södra punkthuset.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter
1 januari 2015).
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Yrkande
Patrik Isestad och Daniel Adborn yrkar bifall till förslaget.
Harry Bouveng – Deltar ej i beslut
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0179/259-1

Markanvisningstävling Nickstahöjden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Starta projektet ”markanvisningstävling Nickstahöjden”.
2. I och med detta säga nej till tidigare inkomna frågor om direktanvisning.
3. Finansiering av det inledande arbetet med markanvisningstävlingen om 500 000 kronor sker
genom att föra kostnaden på exploateringen ”Nickstahöjden markanvisningstävling”, med
förbehåll att markanvisning sker innan 2022-12-31. Sker inte markanvisning ska upparbetade
kostnader föras till 2022 års resultat.
4. Notera förvaltningens projektdirektiv.
5. Utlysa tävlingen kvartal 3, 2019
6. Tävlingsmomentet startar våren 2019

Sammanfattning
Projektet avser att utföra en markanvisningstävling för området mellan bostadsområdet i
Nickstahöjden/Backlura och Nynäsgårds station. Förvaltningarna ska först ta fram underlag och kriterier
för tävlingen samt utse en jury. Därefter annonseras tävlingen ut och exploatörer får tillsammans med
arkitektkontor lämna förslag på helhetslösningar för området. När ett vinnande förslag har utsetts går
processen vidare med detaljplanering och markanvisning för vinnaren.

Ärendet
Området har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad som utvecklingsområde för
bostäder i karaktären blandstad. Syftet med blandstaden är att skapa en tätare struktur med handel och
service, som bidrar med stadsliv och mötesplatser.

Förvaltningens bedömning

Platsen har ett antal utmaningar som behöver lösas, bland annat gällande trafik och barriäreffekter från
järnvägen. Bostadsområdet vid Nicksta behöver integreras med övriga staden. Eftersom området utgör
en av stadens entréer behövs en god gestaltning. Stadsmässighet och levande gator bedöms här som
särskilt viktiga för att koppla den tilltänkta nya stadsdelen vid Rappsta till Nynäsgårds station och
omgivande stadsdelar.
Med en markanvisningstävling kan kommunen få ett antal förslag att välja mellan för att hitta innovativa
lösningar på ovanstående utmaningar. Metoden innebär en viss initieringskostnad för kommunen, men
förvaltningen bedömer att intäkterna från den tänkta markförsäljningen vida överstiger utgifterna. När
tävlingen är genomförd och en vinnare har utsetts kommer detaljplanering att finansieras av exploatören.
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Kommunstyrelsen beslutar att
1. Starta projektet ”markanvisningstävling Nickstahöjden”.
2. I och med detta säga nej till tidigare inkomna frågor om direktanvisning.
3. Finansiering av det inledande arbetet med markanvisningstävlingen om 500 000 kronor sker
genom att föra kostnaden på exploateringen ”Nickstahöjden markanvisningstävling”, med
förbehåll att markanvisning sker innan 2022-12-31. Sker inte markanvisning ska upparbetade
kostnader föras till 2022 års resultat.
4. Notera förvaltningens projektdirektiv.

Yrkande
Daniel Adborn (L) yrkar följande tillägg :
5. Utlysa tävlingen kvartal 3, 2019
6. Tävlingsmomentet startar våren 2019
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0136/229-2

Inget svar på remiss - Boverkets rapport
Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslut är att återremittera ärendet för att besvara remissen.

Sammanfattning
Rapporten från Boverket ger två åtgärdsförslag. Förslaget om en skrotningspremie för gamla pannor har
Regeringen valt att inte arbeta vidare med. I missivet ber man därför bara om yttranden om det andra
förslaget, som innebär en utökad anmälningsplikt vid byte av fastbränsleanordningar.

Ärendet
Förslaget innebär en utökad anmälningsplikt vid byte av fastbränsleanordning (vedeldad
panna/rumsvärmare). Syftet är att stävja andrahandsmarknaden, så att gamla pannor som inte uppnår
utsläppskraven i Boverkets byggregler ska fasas ut. Rapporten menar att det är svårt att bedöma
konsekvenserna, men det är sannolikt att kommunerna kommer behöva handlägga fler ärenden.

Förvaltningens bedömning
Planeringsavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har i ärendet bett om synpunkter från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. De har på grund av tidsbrist avstått från att yttra sig.
Planeringsavdelningen har ingen uppfattning i frågan och föreslår därför att kommunen avstår från att
svara på remissen.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0022/042

Investeringsplan för utjämningsmagasin vid Nynäshamns
reningsverk
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en investeringsplan för byggnation av ett
nytt utjämningsmagasin vid Nynäshamns reningsverk om 20,0 miljoner kronor. Medlen fördelas med 0,5
miljoner kronor 2018, 7,5 miljoner kronor 2019 och 12,0 miljoner kronor 2020.

Sammanfattning
Marginalerna för kvävereningen i Nynäshamns reningsverk har blivit för små. För att på sikt klara kraven
för kväverening finns ett behov av ett utjämningsmagasin som kan hjälpa till att utjämna flöden innan
den biologiska reningen på reningsverket.
Investeringen av utjämningsmagasinet är planerad att genomföras under åren 2018-2020 till en
beräknad investeringsutgift om 18-20 miljoner kronor. Finansiering av denna investering kommer delvis
att ske med de 6,9 miljoner kronor som fonderats från 2017 års överuttag inom VA-verksamheten.

Ärende
Marginalerna i kvävereningen har blivit för små vid Nynäshamns reningsverk och ett utjämningsmagasin
kan hjälpa till att utjämna flöden innan den biologiska reningen på reningsverket. Tidigare utredningar
har pekat på behov av ett utjämningssteg.
Investeringen av utjämningsmagasinet är planerad att genomföras under åren 2018-2020 till en
beräknad investeringsutgift om 18-20 miljoner kronor.
Under 2017 uppstod ett ekonomiskt överskott inom VA-verksamheten på grund av lägre kostnader. Bland
annat genom vakanser inom projektledare och därmed minskad takt i underhålls- och reparationsarbeten
än planerat. Detta överuttag om 6,9 miljoner kronor fonderades (reserverades för framtida behov) för
framtida utbyggnad av ett nytt utjämningsmagasin på Nynäshamns reningsverk.
Möjligheten att fondera överuttag gäller nyinvesteringar i tjänster som förut inte tillhandhållits, t.ex.
utbyggnad för kväverening i avloppreningsverket och som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller
därmed inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder eller till ersättningsinvesteringar. Det är
tillåtet enligt vattentjänstlagen (30§) att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering
d.v.s. en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen
ska användas till, hur mycket och när.
Kommunstyrelsen uppmanade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, KS § 133-2017, att till tertial två
återkomma med redogörelse för hur överskottet inom VA-verksamheten ska hanteras. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid uppföljning av tertial två, MSN § 228-2017, att uppdra till miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen att fondera årets beräknade överskott inom VA-verksamheten samt
återkomma med en tillhörande investeringsplan som anger vad de fonderade medlen ska användas till
och när.
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Efter investeringens uppförande löses investeringsfonden (förutbetald intäkt) upp och (intäktsförs)
genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av fonden
skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av på. Samma princip/matchning som för
anläggningsavgifter/exploateringsinkomster.

Investeringsplanen
Tabellen nedan visar förslaget till investeringsplan för ett nytt utjämningsmagasin vid Nynäshamns
reningsverk.
Beloppen i miljoner kronor
Område
Utjämningsmagasin vid
Nynäshamns reningsverk

2018
0,5

2019
7,5

2020
12,0

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en investeringsplan för byggnation av ett
nytt utjämningsmagasin vid Nynäshamns reningsverk om 20,0 miljoner kronor. Medlen fördelas med 0,5
miljoner kronor 2018, 7,5 miljoner kronor 2019 och 12,0 miljoner kronor 2020.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0160/219-2

Remiss - Rekommendationer för hantering av
översvämning från skyfall
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.

Sammanfattning
Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har tillsammans utarbetat rekommendationer för
hantering av översvämning till följd av skyfall i den fysiska planeringen.

Ärendet
Exploateringstrycket i Stockholms respektive Västra Götalands län är stort och mycket nybyggnation sker
i områden med stor andel hårdgjorda ytor. Samtidigt innebär klimatförändringarna att skyfallen kan antas
bli fler och regnmängderna större. Till skillnad från översvämningar orsakade av höga vattennivåer i sjöar
och hav behöver riskerna för översvämning till följd av skyfall inte vara geografiskt avgränsade, vilket
innebär att risker behöver utredas oavsett lokalisering av den tänkta exploateringen.
Rekommendationerna utgår från sådana skyfall som brukar kallas 100-årsregn. De berör både
översiktsplanering och detaljplanering, och utgör det lägsta krav som Länsstyrelsen anser behöver
uppfyllas för att Länsstyrelsen inte ska ta in planen för prövning enligt 11 kap 10§ PBL.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen välkomnar rekommendationerna. Tillsammans med den lågpunktskartering som finns i
länsstyrelsens GIS-material finns ett bra underlag för att behandla riskerna i kommande planering. I vissa
frågor skulle dokumentet kunna bli tydligare.
Den klimatfaktor som anges i definitionen av skyfall har ett spann på 1,2-1,5, det vill säga att
regnvolymen i ett 100-årsregn väntas öka med 20-50 procent. Det är nödvändigt att ha med en
klimatfaktor, men skillnaden mellan en ökning på 20 respektive 50 procent är stor och kan avgöra
huruvida ett område är lämpligt att bebygga eller inte. Här skulle det vara till hjälp med en handledning
om vilken nivå inom detta spann som planeringen bör utgå ifrån.
Vad gäller hantering på översiktsplanenivå så skulle ett eller flera goda exempel på hur kommuner
hanterat frågorna kunna vara till hjälp, särskilt för det tredje steget ”ta fram principiella

ställningstaganden och en strategi för hur översvämningsrisken ska hanteras i efterföljande planering.”

För hanteringen i detaljplaner är rekommendationerna tydliga i vad som krävs av planbeskrivningen och
ger exempel på vilka planbestämmelser som kan användas. Detaljplanernas hantering av frågorna är
beroende av att en skyfallskartering finns på ÖP- eller FÖP-nivå – planområdet är sällan stort nog för att
kunna göra en ordentlig bedömning.

Justerarsignaturer
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Kommunstyrelseförvaltningen har till detta yttrande även tagit emot synpunkter från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0105/519-2

Remiss - Handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad,
T2017-03649, svar senast 6 maj 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande enligt bilaga 1 (Södertörnskommunernas yttrande angående Förslag till
handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad).

Bakgrund
Stockholm stad har utformat ett förslag till handlingsplan för godstrafik för att möta de ökade kraven på
godstransporter. Klimatförändringarna, befolkningstillväxt och ökad e-handel är några av de utmaningar
som godstransporterna står inför. Planens syfte är att formulera mål som styr mot effektivare, säkrare
och mer miljöanpassade godstransporter. Planen tar upp det regionala systemet och att samverkan
behövs men fokuserar på det arbete där staden har rådighet.

Ärendet
Södertörnskommunerna välkomnar att Stockholm stad tagit fram en handlingsplan för godstrafik i
Stockholm stad och ställer sig positiva till att staden vill arbeta tillsammans med andra aktörer för att
hitta lösningar.
Godstrafik och varuförsörjningen är regionala frågor och därför hade det varit positivt om planen i högre
utsträckning hade tagit avstamp i ett regionalt perspektiv. Södertörnskommunerna ställer sig frågande till
att det helt saknas en beskrivning av att Stockholm stad flyttar ut sin hamnverksamhet till Norviks hamn i
Nynäshamns kommun. En stor del av dessa transporter kommer att fortsätta med lastbil till olika
målpunkter i övriga regionen eller i Stockholm stad.
Några åtgärder från planen som Södertörnskommunerna särskilt vill uppmärksamma som positiva är
följande:
• Stockholm stad satsar på att utveckla och möjliggöra inlandssjöfart.
• Samabeta kring hantering av masstransporter.
• Strategiska platser och noder för godstransporter pekas ut i samverkan på regional nivå.
• Bristfällig eller ingen data om godstrafik behöver åtgärdas för att få en bättre bild av nuläget.
Samordnad varudistribution är ett pågående projekt som Södertörnskommunerna medverkar i och vill
lyfta fram som ett positivt exempel på regional samverkan kring godstrafik.
Södertörnskommunerna har ett starkt önskemål om att det sker en regional samordning kring de
regionala godstrafikfrågorna.
Nynäshamns åsikter återspeglas genom det Södertörnsgemensamma yttrandet och kommunen väljer
därför att endast besvara remissen via det gemensamma yttrandet enligt bilaga 1.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande enligt bilaga 1 (Södertörnskommunernas yttrande angående Förslag till
handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad).
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0122/219-2

Svar på Remiss - Regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Stockholms län
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.

Bakgrund
Sedan 2015 finns det ett regeringsuppdrag för alla länsstyrelser att ta fram en regional handlingsplan för
grön infrastruktur. Med begreppet grön infrastruktur ska alla aspekter fångas in av hur landskapets
sammanhang påverkar möjligheterna att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i vatten och
på land.
Handlingsplanen tar ett helhetsgrepp och berör allt från planfrågor till markanvändning och naturvård.
Det finns mycket nära kopplingar till arbetet med regional grönstruktur i den regionala utvecklingsplaneringen och framtagandet av RUFS 2050, som pågått i många år. Men handlingsplanen ska även
beskriva behovet av insatser och åtgärder utanför RUFS fokusområden.
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska ge en gemensam värdebaserad målbild för
länet och fokusera på naturvårdens rumsliga dimension.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i detta ärende berett MSF, Planenheten tillfälle att uttala sig.
Kommunstyrelseförvaltningen ser användningen och benämningen av ekosystemtjänster som användbart
i planeringssammanhang. Även om det inte alltid är möjligt att sätta ett korrekt ekonomiskt värde eller
svårt att jämföra ekonomiska mått med naturvärden, så möjliggör framlyftandet av ekosystemtjänster att
det finns ett värde för människor och samhällen att förhålla sig till. Det kan därmed bidra till att det går
att planera för och säkerställa att fungerande ekosystemtjänster kvarstår. Det är dock viktigt att biologisk
och ekologisk expertis utgör en viktig del i all form av grönstrukturplanering.
Utöver riktad rådgivning till hästgårdar bör insatser för ökat naturbete genomföras. Antalet betande kor
minskar och ett sätt att motverka detta skulle kunna vara genom gemensamägda betesdjur. För de
prioriterade åtgärdsförslagen håller förvaltningen med om att kommunerna kan ändra skötseln av många
öppna ytor. Ibland klipps parker och andra mer eller mindre öppna ytor flera gånger per år så att ytorna
mer eller mindre ser ut som golfbanor. Här finns mycket att göra för att öka ytornas potential att locka till
sig exempelvis insekter (fjärilar, bin mm). Detta gäller även privata markägare som kan uppmuntras att
sköta öppna marker på ett annat sätt än hur de sköts idag.
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Förvaltningen ser det som problematiskt att Nynäshamns kommun på vissa kartor inte visar hela
kommunen eller är täkt av legend (till exempel figur 13, 47 och 74). I ett flertal figurer (32, 64, 65)
saknas enhet på y-axeln. För att handlingsplanen ska användas krävs ett enkelt sätt att ta del av
kartmaterialet.
Översiktsplanen med tillhörande planeringsunderlag är ett viktigt verktyg för att synliggöra, bevara och
utveckla den gröna infrastrukturen. Det är på översiktsplanenivån som kommunerna arbetar strategiskt
med frågor som rör hela kommunens yta och det är här vi handleder efterkommande planering i den
mindre skalan. Som handlingsplanen påpekar är fördjupade översiktsplaner av särskilt stor vikt. De har
en passande detaljnivå för att ge bra inventeringar utan att bli alltför begränsade i sitt omfång. De
inventeringar av grönstruktur och grön infrastruktur som görs till fördjupade översiktsplaner ska leda
fram till tydliga riktlinjer för den fortsatta planeringen. Dessa riktlinjer kan i många fall generaliseras till
den kommunomfattande nivån samt anpassas till andra områden i efterkommande fördjupningar.
Det kvarstår många svåra frågor i den översiktliga planeringen både på regional och på kommunal nivå.
Bland annat handlar det om avvägning mellan en tilltänkt utbyggnad eller förtätning och ett
nollalternativ. Nollalternativet är ett viktigt verktyg i tidiga avvägningar, men i verkligheten är det sällan
sannolikt; istället sker utbyggnaden på annat håll i regionen, vilket påverkar den platsens grönstruktur.
Dessutom finns ofta externa effekter som är svåra att räkna på i det enskilda projektet: en mer utspridd
bebyggelse leder till större transportarbete, vilket i längden skapar nya barriäreffekter av vägar och
järnvägar, etc. Detta understryker vikten av en proaktiv regional planering där flera centrala
intressekonflikter hanteras redan på RUFS-nivån. Men det kräver även en samordnad regional planering
och en samsyn mellan till exempels RUFS användning av begreppet grön infrastruktur och denna
handlingsplans.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0438/422-3

Svar på remiss Vattenmyndigheternas samråd - Förslag
till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer,
Arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.

Bakgrund
I EU:s vattendirektiv finns den gemensamma ramen för arbetet med att sjöar, vattendrag, kustvatten
och grundvatten ska ha bra kvalitet och finnas i tillräcklig mängd, även för kommande generationer.
Vattenförvaltningsarbetet genomförs i cykler om normalt sex år och vattendelegationen fattar i slutet av
varje cykel beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som ska gälla för
kommande period.
Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten
och för PFAS (summa 11) i grundvatten utformat efter nya EU-direktiv, en underlagsrapport till
reviderade miljökvalitetsnormer gällande koppar och zink samt ett Arbetsprogram för Norra Östersjöns
vattendistrikt.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i detta ärende berett MSF, VA-avdelningen och Planenheten tillfälle att
yttra sig.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till arbetet med att begränsa utsläpp av dessa nya
prioriterade ämnen samt PFAS. Målåren för miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammen ska vara
sakligt väl underbyggda. Åtgärderna får vara stränga om de är relevanta och juridiskt riktiga samt
tekniskt och praktiskt genomförbara. I detta fall är omfattningen av problemet inte väl känt eftersom så
få vattenförekomster har undersökts. I dagsläget går det inte bedöma om det är praktiskt möjligt att
genomföra åtgärder i till exempel en vattentäkt för att den ska nå god status till 2027.
För att visa på betydelsen av åtgärderna anser Kommunstyrelseförvaltningen att också kostnader (både
biologiska och ekonomiska) som kan förväntas i framtiden om man inte genomför åtgärdsprogrammet,
bör beskrivas. Detta för att tydliggöra vad alternativen till att inte arbeta med vattenförvaltningsfrågorna
innebär konkret och även visa på de möjliga ekonomiska vinsterna.
Som en liten kommun är det extra viktigt med samverkansprojekt där kunskapsutbyten och
kompetenshöjning kan ske för specifika områden för att uppnå en god vattenkvalitet enligt förvaltningen.
Därför är det positivt att vattenmyndigheterna samordnar vattenförvaltningsarbetet.

Formalia:
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Numrera åtgärderna i tabell Tabell 4.2 för att underlätta läsförståelse och möjlighet att hänvisa.
(i Förslag till åtgärdsprogram 2018-2018 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för
Sveriges fem vattendistrikt).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0182/250-2

Svar på Remiss - Utvärdering av: Försök med SL taxa i
Waxholmsbolagets trafik
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.

Bakgrund
Stockholms läns landstings har beslutat att under 2018 genomföra möjligheten att resa i
Waxholmsbolagets trafik med SL:s periodkort under två försöksperioder (9 januari – 29 april samt 3
september – 9 december). En första utvärdering görs av Trafikförvaltningen efter period ett under våren
2018 och en slututvärdering redovisas våren 2019 till trafiknämnden. Försöket gäller under vinter, vår
och höst för att få fler besökare till öar i skärgården under perioder med lägre resande, fungera som
arbetspendling men även tillgängliggöra skärgården för fler invånare i regionen samt förenkla resan för
SL:s och Waxholmsbolagets resenärer som byter mellan trafikslagen båt, buss och tåg eftersom SL:s
periodbiljett kan användas hela vägen.
I Nynäshamns kommun går färjor till skärgårdsöarna Nåttarö, Aspö, Norrö, Rånö och Ålö runt med
Waxholmsbolaget. Det rör sig om tre linjesträckningar.

Ärendet
Förvaltningen ser positivt på att försöka förenkla och öka arbetspendling genom användning av SLperiodkort på Waxholmsbolagets båtar. För att göra kollektivtrafik attraktiv är det bra att underlätta
övergången mellan olika trafikslag.
Förvaltningen ser särskilt positivt på att satsa på kollektivtrafiken och möjligheter till arbetspendling. Den
kollektivtrafik som erbjuds passar inte alltid det behov som finns hos skärgårdsborna och i regel finns det
inga bryggplatser som kan användas för tillfällig tilläggning för skärgårdsborna vid replipunkterna. Nya
lösningar som ”infartsparkeringar”/bryggor vid replipunkterna behöver därför utredas. Men förvaltningen
anser också att dagens landstingsdrivna båttrafik behöver kompletteras med andra avgångstider och
rutter utifrån besöksnäringens behov.
Waxholmsbolagets trafik är idag den i särklass viktigaste transportinfrastrukturen för att människor ska
motiveras till permanent bosättning i skärgården. Därför anser förvaltningen att det är positivt att
integrera Waxholmsbolagets trafik med övrig kollektivtrafik så att skärgården kan vara en attraktiv plats
för både boende och besökare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i nedanstående tjänsteskrivelse som
kommunens remissvar.
_________
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-11

§ 63/18

Sida 24

Dnr KS/2018/0058/002-1

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen samt gemensam struktur för nämndernas delegationsordningar
i Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. anta förvaltningens förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.
Delegationsordningen träder ikraft den 1 maj 2018.
2. Upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 maj 2018.
3. I samband med att nya förvaltningslagen träder ikraft den 1:a juli 2018 får
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att justera kommunstyrelsens
delegationsordning så att hänvisningar endast sker till nya förvaltningslagen.
4. I samband med att kommunfullmäktige antar nytt Reglemente för kommunstyrelsen får
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att justera kommunstyrelsens
delegationsordning så att hänvisningar sker till det nya reglementet.
5. Godkänna förvaltningens förslag till gemensam struktur, disposition och i förekommande
fall likartad beslutsnivå för gemensamma ärendetyper för samtliga nämnders
delegationsordningar i Nynäshamns kommun och överlämna dessa förslag till respektive
nämnd att implementera och ta beslut om.
6. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ser över beloppen.

Bakgrund

I Nynäshamns kommun har kommunstyrelsens ansvarsområde fastställts i ett av
kommunfullmäktige antaget reglemente.
Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren (det vill säga Sveriges riksdag) ansett att det inte
är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller nämndernas politiska
organ. Det har därför införts en möjlighet i kommunallagen (2017:725), KL, att delegera
beslutanderätten av vissa ärenden. En delegationsordning innehåller sådana beslut om
delegering av ärendetyper.
Enligt 6 kap 37 § KL får nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller
anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Beslutanderätten får dock inte delegeras när det gäller:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
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3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt,
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 1

Ärendet

Delegationsordningen behöver regelbundet ses över och uppdateras så att den
överensstämmer med genomförda lagförändringar och organisatoriska förändringar. Vidare kan
förändringar vara påkallade av att ett visst arbetssätt behöver justeras för att uppnå en ökad
effektivitet eller rättssäkerhet.

Föreslagna förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning

I förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har samtliga förändringar i
delegationsförteckningen markerats i rött. I det fall förvaltningen har föreslagit att ord, punkt
eller mening ska tas bort från delegationsordningen har detta markerats med en genomstruken
text.
Nedan följer exempel på de större förändringar som föreslås:

1

•

Delegationsordningen har fått en ny layout och är inlagd i kommunens grafiska profil
antagen av kommunstyrelsen den 24 maj 2017 § 115. Fler underrubriker har dessutom
lagts till för att underlätta för läsaren och göra innehållet mer tillgängligt.

•

Till delegationsordningen har ett inledande avsnitt med bland annat allmän information
kopplat till delegationsordningen lagts till. Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska få
en ökad förståelse för dokumentet och hur det ska tillämpas.

•

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag ikraft som har medfört vissa justeringar i
den föreslagna delegationsordningen. Det kommer dessutom en ny förvaltningslag
(2017:900), NFL, som träder ikraft 1 juli 2018. I det nya förslaget till delegationsordning
har samtliga hänvisningar till KL och NFL uppdaterats. Hänvisningar till förvaltningslagen
har gjort både till gällande samt den nya som träder ikraft i juli 2018.

•

Parallellt med arbetet med att uppdatera delegationsordningar har
kommunstyrelseförvaltningen haft i uppdrag att se över och revidera nämndernas
reglementen i Nynäshamns kommun. Kommunstyrelsens delegationsordning har i
förekommande fall justerats så att de överensstämmer med de nya reglementena,
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta dem.

•

Kommunen har genomfört en organisationsförändring där kommunstyrelsen övertagit
vissa ansvarsområden från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen
beslutade den 15 februari 2017 § 21 att överta förvaltningsansvaret för markförvaltning
samt jakt- och viltvårdsfrågor från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden. Ansvaret har
flyttats över till kommunstyrelsens mark- och exploateringsenhet. Även vissa funktioner
hos kommunstyrelsen, såsom tidigare marknads- och turistchef har tagits bort varav
tidigare delegation till denna funktion (beslut om godkännande till att använda
kommunens vapen) överförs till kommundirektören.

Se 6 kap 38 § KL.
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•

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att delegationsordningen tillförs ett nytt kapitel 4,
Upphandlingsärenden. Här regleras bland annat beslutsnivåer för direktupphandlingar
samt beslut om att upphandling enligt LOU ska påbörjas. De mer upphandlingstekniska
besluten, såsom beslut om utformning av förfrågningsunderlag, avbrytande av
upphandling och tilldelningsbeslut delegeras i enlighet med Södertörns
upphandlingsnämnds delegationsordning. Upphandlingschef delegeras rätten att
företräda kommunstyrelsen när tilldelningsbeslut överklagas eller när kommunstyrelsens
blir stämd i ett ärende kopplad till upphandling eller utse annan företrädare i
upphandlingschefens ställe.

•

Beloppsgränserna för köp och försäljning av byggnader har setts över och korrigerats
efter den gällande marknaden. Om kommunens mark- och exploateringsavdelning ska
ha möjlighet att delta vid budgivningar vid försäljning av dessa objekt så måste
delegationen ligga på en nivå som är möjlig att tillämpa. På dagens marknad finns inga
objekt till kostnad av 500 000 kronor vilket innebär att delegationen aldrig kan tillämpas
om beloppsnivån inte regleras.
Delegation vid köp av bostadsrätter föreslås att plockas bort då kommunstyrelsen
endast i undantagsfall kan anses vara i behov av att köpa andel i bostadsrättsförening. I
sådant undantagsfall bör beslut om köp tas av kommunstyrelsen.

2
3
4

•

Den 19 mars 2017 § 64 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för bidrag till
föreningar i Nynäshamns kommun. I reglementet överfördes kommunstyrelsens ansvar
för bidrag till föreningar från kommunens folkhälsomedel samt bidrag till allmänna
samlingslokaler till kultur- och fritidsnämnden. Delegationen kring dessa beslut om
bidrag har därför plockats bort från kommunstyrelsens delegationsordning. 2 Däremot
har en ny punkt om beslut om att ingå överenskommelse med förening om att bedriva
verksamhet tillsammans lagts till för att uppmärksamma kommunstyrelsen om den
möjligheten. Beslut om att ingå överenskommelse med förening föreslås dock ej att
delegeras. 3

•

Även delegation, i punkt 8.21, om beslut om partistöd har plockats bort med anledning
av nya bestämmelser i kommunallagen. Enligt 4 kap 29- 30 §§ KL kan enbart
kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd.

•

Ansvaret för yttrande över ansökan om att bli antagen som hemvärnsman föreslås tas
bort från kommunstyrelsen och flyttas över till socialnämnden. Det är av
kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att kommunstyrelsens inte har möjlighet att
utreda om en person ska anses lämplig eller ej som hemvärnsman utan att remittera
frågan till socialnämnden. 4 Förändringen förutsätter dock att förändringen även
godkänns av kommunfullmäktige vid fastslagande av nya reglementen till
kommunstyrelsen och socialnämnden. Förändringen därmed inte genomföras innan nytt
Reglemente för kommunstyrelsen och socialnämnden träder i kraft.

Se punkt 8.19, 8.22 samt 8.23 i kommunstyrelsens gällande delegationsordning.
Se punkt 6.6.9 i förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.
Se punkt 7.3.1 i kommunstyrelsens gällande delegationsordning.
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Översyn av samtliga nämnders delegationsordningar med förslag till förändringar

Den politiska ledningen i kommunen har uppmärksammat att nämndernas delegationsordningar
idag skiljer sig ifrån varandra både när det gäller utseende, disposition och beslutsnivåer för
vissa mer allmänna ärenden som förekommer hos samtliga nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför fått i uppdrag att se över samtliga nämnders
delegationsordningar och lämna fram ett förslag till gemensam struktur, layout, disposition och
beslutsnivåer i de fall detta är möjligt.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av samtliga nämnders
delegationsordningar och anpassat dem i enlighet med den politiska ledningens önskemål. Det
är respektive nämnd som måste ta beslut om sin egen delegationsordning. Kommunstyrelsen
föreslås därför godkänna förvaltningens förslag till gemensamma strukturer för nämnder i
Nynäshamns kommuns delegationsordningar och överlämna ett förslag som respektive nämnd
får implementera och ta beslut om.
De framtagna förslagen till reviderade delegationsordningar för övriga nämnder innehåller även
andra rekommendationer till nämnderna att ta ställning till när de reviderar sina
delegationsordningar. Dessa rekommendationer är markerade i rött.

Övrigt

För att effektivisera anpassningar i delegationsordningen efter den nya förvaltningslagen som
träder ikraft 1:a juli 2018 föreslås att kommunstyrelsen redan vid tidpunkten för detta beslut
ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att justera kommunstyrelsens delegationsordning
så att hänvisningar endast sker till nya förvaltningslagen efter att nya förvaltningslagen trätt
ikraft. På samma sätt föreslås att kommunstyrelsen i samband med detta beslut ger
kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera delegationsordningen i anslutning till att
kommunfullmäktige antar nytt Reglemente för kommunstyrelsen så att hänvisningar sker till det
nya reglementet så fort reglementet trätt i kraft. Delegationsordningen föreslås med andra ord
inte behöva beredas upp till kommunstyrelsen på nytt för att justera dokumentet efter dessa
förändringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. anta förvaltningens förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.
Delegationsordningen träder ikraft den 1 maj 2018.
2. Upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 maj 2018.
3. I samband med att nya förvaltningslagen träder ikraft den 1:a juli 2018 får
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att justera kommunstyrelsens
delegationsordning så att hänvisningar endast sker till nya förvaltningslagen.
4. I samband med att kommunfullmäktige antar nytt Reglemente för kommunstyrelsen får
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att justera kommunstyrelsens
delegationsordning så att hänvisningar sker till det nya reglementet.
5. Godkänna förvaltningens förslag till gemensam struktur, disposition och i förekommande
fall likartad beslutsnivå för gemensamma ärendetyper för samtliga nämnders
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delegationsordningar i Nynäshamns kommun och överlämna dessa förslag till respektive
nämnd att implementera och ta beslut om.

Yrkande
Daniel Adborn (L) yrkar följande tillägg :

6.

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ser över beloppen.

_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0353/060-5

Svar på motion om partnering vid byggprocesser
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Reservation
Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng(M) och Marcus Svinhufvud(M) med en motion om
partnering vid byggprocesser. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument och andra nödvändiga
underlag för att snarast möjligt kunna inleda ett partneringsamarbete med en aktör för byggande
av nya verksamhetslokaler.
Partnering är en projektform där man för ett projekt kan välja att handla upp en entreprenör som
håller då ihop hela processen från start till mål.

Remiss
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anser i sitt yttrande, som beslutades om den 25 januari 2018, § 12, att
anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt remissvar att fastighetsavdelningen idag inte har något
projekt av den storleken att ett partneringprojekt skulle vara att föredra. Enligt yttrandet är
projektformen tillämplig på större projekt som exempel en ny skola eller konceptförskolor där man
handlar upp flera förskolor i samma upphandling och på så sätt får beställaren ta del av entreprenörens
samordningsvinster. Vidare anför nämnden att om fastighetsavdelningen på sikt får beslut om större
investeringar som till exempel en ny skola, eller en renovering av sjukhuset, skulle dessa kunna vara
aktuella för ett partneringprojekt. Detta förutsätter att nämnden fattar beslut om genomförande på
mindre genomarbetade underlag enligt yttrandet.
Motionärerna efterlyser långsiktiga underhållsplaner för kommunens verksamhetslokaler. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anför att fastighetsavdelningen arbetar med att sammanställa tidigare
inventeringar för att skapa tillförlitliga underhållsplaner som ska användas för att prioritera underhållet.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår
att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad
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Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Proposition
Ordföranden Patrik Isestad (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut eller bifall till motionen
och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget till beslut.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0317/060-11

Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 214, att återremittera motionen för att utreda
följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap i rådet liksom
de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt nätverk.
Sammanfattningsvis innebär kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning
en möjlighet till ökad samverkan och inflytande i framförallt regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka
är centrala för kommunen, bland annat gällande Stockholm Norviks hamn.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet
och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendet
Harry Bouveng (M) föreslår i sin motion från den 12 december 2016 att kommunfullmäktige beslutar att
begära utträde ur Mälardalsrådet. Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet mest är en
mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med hänvisning de regionala
samverkansaktörerna Storstockholm och Landstinget.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 214, att återremittera motionen för att utreda
följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har varit medlem i Mälardalsrådet sedan 2005 och var även medlem 1993-2000.
Syftet med Nynäshamns kommuns medlemskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar
arbeta för att kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa områden.
Mälardalsrådet har medfört gemensamma lösningar inom trafik- och infrastrukturområdet i regionen.
Enligt en ny rapport från Mälardalsrådet väljer allt fler att arbetspendla tvärs över hela StockholmMälarregionen, vilket visar på behovet av samverkan för att öka tillgängligheten till och genom regionen.
Nyligen lämnade Mälardalsrådet in en storregional systemanalys ”En bättre sits” till Trafikverket. I den
har medlemmarna i Mälardalsrådet enats om de prioriterade infrastukturbehoven, vilka ska lyftas fram.
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Nynäshamns kommuns medlemsavgift består dels av en grundavgift på 50 000 kronor, dels av en rörlig
avgift på 0,85 kronor baserad på antalet kommuninvånare. Av Mälardalsrådets stadgar framgår att ett
utträde ska ske vid utgången av ett kalenderår och att anmälan om utträde ska göras till styrelsen senast
den 31 december året dessförinnan.
Nynäshamns kommun deltar förutom i Mälardalsrådet i flera andra regionala och centrala sammanhang:
Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholm Business Alliance (SBA), EU:s
regionkommitté, samt Södertörns samarbetskommitté.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med återremissen utrett möjliga följder av att Nynäshamns
kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.
”En Bättre Sits Stora tjänstemannagruppen” där kommunen har erbjudits plats omfattar representanter
från länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia,
Mälab samt näringslivet genom Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen.
Gruppen håller regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aktuella
infrastrukturfrågor. Nynäshamns kommun har genom en plats i tjänstemannagruppen möjlighet att
samverka i och påverka prioriteringar och riktlinjer i de regionala infrastrukturfrågorna, vilka är mycket
viktiga för kommunen. Kommunen har i tjänstemannagruppen möjlighet att lyfta Nynäshamns och
Södertörnskommunernas perspektiv i ett större sammanhang och till exempel få förståelse vilken stor
regional fråga den nya hamnen i Norvik egentligen är. Ett exempel på kommunens behov av samverkan
när det gäller hamnen är den ökade godstrafiken, vilket bland annat kan tillgodoses genom rådets –
inklusive tjänstemannaberedningens - aktuella arbete med en storregional godsstrategi. Ett exempel på
kommunens behov av samverkan när det gäller hamnen är den ökade godstrafiken, vilket bland annat
kan tillgodoses genom rådets – inklusive tjänstemannaberedningens - aktuella arbete med en
storregional godsstrategi. Ett annat exempel på sammanhang där tjänstemannagruppen nyligen varit
involverad i En Bättre Sits-arbetet är ett gemensamt remissvar inför regeringens kommande beslut om
nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Den direkta nyttan i övrigt av ett medlemskap i Mälardalsrådet består i att valda representanter har
möjlighet att delta på kostnadsfria seminarier, nätverksträffar och få utbyte med och skapa relationer
med övriga aktörer i regionen.
Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 september 2004 att det är av vikt att
kommunen är medlem i rådet för att markera tillhörighet till huvudstadsregionen, samt att medlemskapet
ger att söka stöd i utvecklingsfrågor som gynnar Stockholmsområdet och därmed Nynäshamns kommun.
De allra flesta av länets kommuner är medlemmar i rådet. Exempel på, för Nynäshamns kommun viktiga
frågor som drivits i Mälardalsrådet, är bland andra dubbelspår på Nynäsbanan, Norviks hamn och
Citybanan.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap liksom de
flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt nätverk.
Sammanfattningsvis är det svårt att exakt värdera och precisera hur stor betydelse medverkan i
Mälardalsrådet har i förhållande till medverkan i andra samverkansfora men i rådet behandlas nu mycket
stora och angelägna frågor för Nynäshamns kommun. Kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets
tjänstemannaberedning innebär en möjlighet till ökad samverkan och inflytande när det gäller framför allt
regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka är centrala för kommunen till exempel avseende Stockholm
Norviks hamn.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet
och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Proposition
Ordföranden Patrik Isestad (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut eller bifall till motionen
och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget till beslut.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0242/061-4

Svar på medborgarförslag - Gör den yttre miljön i Stora
Vika attraktivare
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet förslår att återremittera medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Arbetsutskottet önskar redovisning av åtgärder i Leader projektet och med hänvisning till att ekonomiska
medel saknas i befintlig budget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslå att medborgarförslaget
avslås.

Ärendet

I ett medborgarförslag från Roger Alfinson och Anders Hansson som inkom den 16 maj 2017 föreslås att
kommunen anlägger en parkyta i anslutning till den befintliga fotbollsplanen på fastigheten Marsta 5:61 i
Stora Vika. Området är beläget i närheten av kommunens badstrand i Stora Vika. Förslagsställarna menar
att parkytan gagnar alla och att den yttre miljön i Stora Vika skulle bli mer attraktiv med en park.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2017, § 135 att inte delegera beslutanderätten för
medborgarförslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv.

Remiss

Medborgarförslaget har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
Nämnden anser i sitt yttrande att förutsättningarna för att medborgarförslaget ska kunna genomföras är
att förvaltningen får de ekonomiska medlen för projektering, anläggning och efterföljande drift och
skötsel.
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innebär medborgarförslaget en större satsning på den yttre
miljön i Stora Vika. Förslaget är fullt genomförbart och skulle ge Stora Vika ett lyft. Om förslaget
genomförs innebär det ökade skötsel- och driftskostnader för förvaltningen och ett ökat anslag skulle
behövas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anger i sitt yttrande att området är ca 16 000 m2 stort och har en
idé om hur den tilltänkta parkytan skulle kunna ligga mellan fotbollsplanen och Bondängsvägen. Enligt
nämnden bedöms förslaget innebära en investeringskostnad om 1,5 miljoner kronor, samt en
driftkostnad om 0,1 miljoner kronor per år.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande
och instämmer i nämndens liksom i förslagsställarnas uppfattning om att den yttre miljön i Stora Vika
skulle bli mer attraktiv för boende och besökare.
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Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att beräknad kostnad för föreslagen park saknas i befintlig
budget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och att det inte finns sådana medel att tillskjuta från
kommunstyrelsen. Förutsättningarna för ett genomförande av medborgarförslaget är att ekonomiska
medel avsätts för detta i kommande budget för nämnden.
Med hänvisning till att ekonomiska medel saknas i befintlig budget för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden föreslås att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0374/060-4

Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i
Prästgården
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande på
motionen om att inrätta ett aktivitetshus för äldre.

Ärendet
Rolf Hofsten (PPiN) har väckt en motion om att utreda möjligheterna att göra Prästgården i Nynäshamn
till ett allaktivitetshus för pensionärer. Motionären menar att Prästgården skulle kunna bli en mötesplats
för pensionärer för att motverka ensamhet och skapa förutsättningar för social samvaro. Exempel som
ges är kulturaktiviteter, bingospel, snickra m m. Ett av målen med verksamheten ska vara att alla skall
vara aktiva och bidra till att utveckla verksamheten och alla ska vara välkomna.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2017-12-12, § 125, och beslutat att överlämna
socialförvaltningens yttrande över motionen som sitt eget.
Av yttrandet framgår att socialnämnden nyligen genomfört en utredning av frågan som socialnämnden
har tagit ställning till, SON § 96/2017. I utredningen framförs att idén att anordna aktiviteter i
Prästgården i grunden är något positivt men att ett praktiskt genomförande är förknippat med flera
svårigheter.
Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad. För att tillgänglighetsanpassa lokalerna krävs relativt omfattande
investeringar som socialnämnden kommer att behöva finansiera om nämnden vill hyra lokalerna.
Socialnämnden har svårt att motivera en kännbar utökning av lokalkostnaderna utifrån de ekonomiska
ramar som nämnden har fått. Socialförvaltningen har därför avstyrkt att nämnden skulle gå vidare med
förslaget om att förhyra Prästgården. Istället föreslås en fortsatt dialog med frivilligkrafter för att bäst
utnyttja de befintliga lokalerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande på
motionen om att inrätta ett aktivitetshus för äldre.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0015/009-1

Rapport balanslista
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avskriva ärende 93/2011-020, utvärdering av det
personalpolitiska programmet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till
kommunfullmäktige.
2. den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens
beslut läggs till handlingarna.
3. föreslå Kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan
avseende kriminella MC-gäng.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda,
en balanslista. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste
rapporteringstillfället.
Förvaltningen föreslår även att två ärenden avskrivs.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 93/2011-020, utvärdering av det personalpolitiska
programmet, avskrivs då det nuvarande programmet inte längre bedöms vara aktuellt att utvärdera.
Förvaltningen föreslår att frågan om ett nytt personalpolitiskt program aktualiseras i samband med
skapandet av ett personalutskott.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 199/2008/-060, upprättande av handlingsplan avseende
kriminella MC-gäng, avskrivs då det inte längre bedöms vara aktuellt. Frågor om kriminella MC-gäng
hanteras idag vid behov inom ramen för den struktur för brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärendet.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avskriva ärende 93/2011-020, utvärdering av det
personalpolitiska programmet.

Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till
kommunfullmäktige.
2. den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens
beslut läggs till handlingarna.
3. föreslå Kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan
avseende kriminella MC-gäng.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0181/106

Personuppgiftsombud
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Entlediga Yvonne Persson, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, från uppdraget
som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, samt
2. Utse Maria Ekstedt, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till dataskyddsombud
för kommunstyrelsen.

Ärendet
I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder ikraft är samtliga kommunens
personuppgiftsansvariga nämnder skyldiga att utse ett dataskyddsombud.

Då kommunens skyldighet att utse personuppgiftsombud enligt nuvarande lagstiftning ersätts med
skyldigheten att utse ett dataskyddsombud, behöver varje nämnd besluta om att entlediga nuvarande
personuppgiftsombud från sitt uppdrag.
Kommunstyrelseförvaltningen har internt rekryterat ett dataskyddsombud i syfte att samtliga
personuppgiftsansvariga nämnder i kommunen ska kunna utse kommunstyrelseförvaltningens tjänsteman
som dataskyddsombud för deras verksamhet. Dataskyddsombudet kommer totalt ha en tjänstgöringsgrad
på 50 % för samtliga personuppgiftsansvariga nämnder.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Mot bakgrund av att uppdraget som personuppgiftsombud ersätts med ett dataskyddsombud i
dataskyddsförordningen förslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen entledigar Yvonne
Persson, kommunjurist, som personuppgiftsombud och utser Maria Ekstedt som dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag
1. Entlediga Yvonne Persson, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, från uppdraget
som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, samt
2. Utse Maria Ekstedt, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till dataskyddsombud
för kommunstyrelsen.
_________
Kopia: Akten
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Dnr KS/2018/0190/009-1

Instruktion för Kommundirektör
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna dokumentet Instruktion för
kommundirektör, och anta förslaget med följande ändring :
Närvaro vid kommunfullmäktige
Kommundirektör bör närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Sammanfattning
Från den första januari 2018 har Sverige en ny kommunallag. En av nyheterna i lagen är att kommunstyrelsen
åläggs att utforma och anta en instruktion för kommunens ledande tjänsteman. Av 7 kap. kommunallagen
(2017:725) framgår:
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för
den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska
också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Ett förslag till kommunstyrelsens instruktion för kommundirektör har därför tagits fram.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag på
en instruktion för kommundirektören.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att den framtagna instruktionen väl stämmer överens med lagstiftarens
intentioner och de förutsättningar som råder i Nynäshamns kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna dokumentet Instruktion för
kommundirektör, och anta det som sitt eget.
_________
Kopia: Akten
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Personal frågor
Arbetsutskottet
Inga nya ärenden att ta upp.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 41

