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§ 249/17

2017/0035/008

Näringslivsfrågor
Näringslivchef Jonas Karlsson informerar om tillväxt bland lokala företag i Nynäshamn.
Intresset är stort med många förfrågningar från flertal intressenter.
Information lämnas om samarbetsprojekt för besöksnäringen där kommunen deltar.
Information lämnas om följande aktiviteter:
27 november en dialog om framtida verksamhetsmark
30 november träff på gymnasiet om - våga vilja företag
24 mars näringslivets galafest
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 5

Sammanträdesdatum 2017-11-15

§ 250/17

2007/0034/008

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inger Andersson (S) och Bodil Toll (M) rapporterar från konferensen Grön stad den 14 november,
konferens om att bygga ett hållbart samhälle.
Agneta Tjärnhammar (M) rapporterar från Stadskärneföreningens styrelsemöte. Information lämnas
om arbetet med att nå ut med informationen om föreningens arbete och situationen med kontorsoch affärslokaler i centrum.
Lars-Åke Lundin (S) informerar om sin bild av den senaste tidens händelser i SRV återvinning AB.
_____
Kopia: Akten
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§ 251/17

2017/0033/008

Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommundirektör Tommy Fabricius informerar om att mycket av samarbetet för närvarande är
uppvaktningar som rör förbifarten och tvärförbindelser. Kommunstyrelsens ordförande har också
träffat Infrastrukturministern. Ett mer formellt samarbete med Haninge kommer också att inledas.
______
Kopia: Akten
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§ 252/17

2017/0032/008

Ekonomisk uppföljning
Tf ekonomichef Dan Olén informerar om följande:
Kommunens prognos efter oktober är ett överskott på 16,3 mnkr detta är en oförändrad prognos
från september. Jämför man oktoberprognosen med prognosen efter augusti (tertial 2) har en
försämring skett med 2,1 mnkr. Prognostiserat helårsresultat efter oktober är 3,7 mnkr under
budgeterat resultat som är satt till 20,0 mnkr.
Kommunstyrelsen har en helårsprognos med ett underskott på 1,1 mnkr detta beror främst på
högre personal- och konsultkostnader och lägre markförsäljningsintäkter än budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden har en helårsprognos på minus 4,9 mnkr. Det är framförallt inom
grundskolan som underskottet finns och det är främst personalkostnader.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA har en helårsprognos på minus 2,7 mnkr,
underskottet finns främst inom fastighetsavdelningen.
Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt vatten och avlopp lämnar en helårsprognos
som är enligt budget.
______
Kopia: Akten
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§ 253/17

2017/0391/209

Rapport om Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen
Tf planeringschef Mikael Gustafsson rapporterar om följande:
Lyngsta – planuppdrag tas fram som ska godkännas av styrgruppen innan det behandlas i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Norr Rangsta - beslutsförslag om planbesked tas fram till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Arbete pågår med projektlista för planuppdrag och markanvisningar.
_____
Kopia: Akten
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§ 254/17

Rapport mark- och exploateringsavdelningen
Ärendet utgår.
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§ 255/17

2017/0141/434

Information om skyddsjakt
Peter Svedberg markförvaltare mark- och exploateringsavdelningen informerar om vildsvin med
anledning av ett ökat antal vildsvin inne i Nynäshamns tätort.
Information lämnas om vad som är kommunens ansvar. Information lämnas också om hur man
arbetar för att få vildsvinen att inte lockas att vara i tätorten och viltvårslagets uppdrag.
Information till allmänheten har också lämnats genom kommunens webb och genom artikel i
Nynäshamnsposten.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
______
Kopia: Akten
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§ 256/17

Föredragning om naturvärdesbedömning i marin miljö
Ärendet utgår.
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§ 257/17

Dnr KS/2017/0301/013-1

Genomförande av Medborgarundersökning
Kommunstyrelsens beslut
Förslag att medborgarundersökningen ska genomföras vartannat år istället för varje år.
Bakgrund
Medborgarundersökningen är en attitydmätning som genomförs av SCB varje höst. En enkät skickas
ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare i åldern 18-84 år.
Ärendet
Under åren 2009-2015 genomfördes medborgarundersökningen vartannat år. Sedan 2015 har den
genomförts årligen. Genomförandet bör återgå till att ske vartannat år på grund av att;
1. medborgarundersökningen är en attitydmätning. Attityder tar cirka två år att ändra, vilket
gör att årliga resultat tillför mycket lite,
2. antalet medborgare som är villiga att delta i medborgarundersökningen har minskat och
riskerar att minska ytterligare om den genomförs årligen eftersom kommunens invånare blir
enkättrötta. Ett minskat deltagande får negativa konsekvenser eftersom
undersökningsresultatet blir mindre tillförlitligt,
3. resultatet från medborgarundersökningen ska ej användas i kommunens resultatstyrning
som resultatindikatorer med tillhörande målvärden. De ska endast förekomma som
informationsindikatorer. Det beror på att medborgarundersökningen är en
attitydundersökning vilket medför att resultatet inte speglar kommunens agerande i
tillräckligt hög grad. Befintliga resultatindikatorer i mål- och resultatstyrningen som är
hämtade från medborgarundersökningen byts successivt ut vilket medför att behovet av
årliga värden för resultatuppföljning försvinner.
Förslag till beslut
Förslag att medborgarundersökningen ska genomföras vartannat år istället för varje år.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarundersökningen ska genomföras vartannat år istället för
varje år.
______

Kopia: Akten
Exp: Planeringschefen
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§ 258/17

Dnr KS/2016/0262/214-4

Exploateringsavtal för Humlan 9, Nynäshamns
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
-

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1,
Nynäshamns kommun

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 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 fastigheterna Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 har upprättats.
Detaljplanen möjliggör utveckling av stationsområdet Gröndalsvikens station och skapar
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med ca 70 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet till
centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Humlan 9 får en annan användning, från
biluppställningsändamål till bostäder. Detaljplanen syftar också till att ändra användningen för
pendelparkeringen från park till parkeringsplats.
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.
Exploateringsavtalet omfattar ett exploateringsområde som består av detaljplaneområdet samt delar
av Fröjas väg och Idunvägen.
Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner
exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar Detaljplanen för Humlan 9 och

del av Nynäshamn 2:1.
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§ 258/17
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 Gröndalsviken 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 Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1,
Nynäshamns kommun.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.
_______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 15

Sammanträdesdatum 2017-11-15

§ 259/17

Dnr KS/2016/0262/214-3

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns,
2. Detaljplanen för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2.1, Nynäshamn godkänns enligt 5 kap. 27 §
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet kring Gröndalsviken station och skapa
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 70 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för
centrumändamål i bottenplan.
Granskning av planförslaget har ägt rum 31 mars till 28 april 2017. Synpunkter från granskningen
har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.
Ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2015 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete. Detaljplanen innefattar
fastigheterna Humlan 9 som ägs av AB Nynäshamnsbostäder och del av Nynäshamn 2:1 som ägs av
Nynäshamns kommun. I den nya planen föreslås fyra lamellhus i 4-6 våningar med cirka 70
lägenheter som byggs längs med Idunvägen. Terrängen sluttar mot söder med en höjdskillnad på
cirka 10 meter.
Bostädernas höjder kommer att följa terrängen med högsta våningshöjd i norr. Utöver angiven
nockhöjd tillåts hiss och ventilationsanläggningar att sticka upp. Detaljplanen tillåter
centrumändamål i bottenvåningarna. Parkering placeras i garage med infart från pendelparkeringen
i södra delen av planområdet.
Granskningshandlingar har upprättats i februari 2017 och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 23 mars 2017, § 74 att godkänna upprättad samrådsredogörelse och ge förvaltningen i
uppdrag att ställa ut detaljplanen för granskning. Granskning ägde rum 31 mars till 28 april 2017.
Synpunkter under granskningen har sammanställts och ett granskningsutlåtande har upprättats den
19 maj 2017. Yttranden under granskningen har endast lett till redaktionella ändringar.
Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 (i dess
lydelse efter 1 januari 2015).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns
2. Detaljplanen för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2.1, Nynäshamn godkänns enligt 5 kap. 27 §
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
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§ 259/17
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns
2. Detaljplanen för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2.1, Nynäshamn godkänns enligt 5 kap. 27 §
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

______
Kopia: Akten
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§ 260/17

Dnr KS/2017/0077/260-2

Markanvisning, del av Vansta 3:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
1. Godkänna markanvisningsavtal för utveckling av handelsplats för drivmedel- och
fordonstvättanläggning samt snabbmatsförsäljning inom del av fastigheten Vansta 3:1.
2. Godkänna att Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med St1 tecknar ett
marköverlåtelse- och genomförandeavtal som antas innan antagandet av detaljplanen

Sammanfattning

St1 Sverige AB (Bolaget) har inkommit med en ansökan om markanvisning på del av fastigheten
Vansta 3:1 i Ösmo för etablering av handelsplats för drivmedel och anläggning för fordonstvätt samt
snabbmatsförsäljning.
Mark och exploateringsenheten har i dialog med St1 Sverige AB tagit fram ett markanvisningsavtal i
syfte att avtala om ramarna för mål och avgränsningar för detaljplanen, reglera parternas
åtaganden, samordning mellan parterna åstadkomma en ny exploatering för handelsplats för
drivmedel- och fordonstvättsanläggning samt eventuellt snabbmatsförsäljning inom utpekat område.

Bakgrund
St1 Sverige AB (Bolaget) har inkommit med en ansökan om markanvisning på del av fastigheten
Vansta 3:1 i Ösmo för etablering av handelsplats för drivmedel- och fordonstvättanläggning samt
snabbmatsförsäljning.
Bolaget har tidigare (2013-11-22) inkommit med en ansökan avseende mark inom Vansta 5:603 och
Vansta 5:2. Lokaliseringsutredningen visade att platserna inte var lämpliga för bensinstation och
bolaget är istället intresserade av nu aktuellt läge inom Vansta 3:1.
Sedan en tid tillbaka har det funnits en efterfrågan på en ny bensinstation samt en tvättanläggning i
kommunen och kommunen är positiv till att utveckla området enligt Bolagets förslag. För att
genomföra utbyggnaden behöver Bolaget få rådighet över marken genom en markanvisning och
samtidigt behöver en ny detaljplan upprättas. Bolaget har beviljats positivt planbesked av
samhällsbyggnadsnämnden.
Mark och exploateringsenheten har i dialog med St1 Sverige AB tagit fram ett markanvisningsavtal
för den önskade etableringen. Avtalet lägger fast ramarna för såväl avgränsning som inriktning av
den planerade utbyggnaden samt reglerar villkoren för kommande marköverlåtelse- och
genomförandeavtal.
Överlåtelsen av mark ska ske genom ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal som mellan
parterna även slutligt reglerar frågor om genomförande av exploateringen, ansvarsfördelning mm.
Genomförandeavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige och villkoras av att detaljplanen antas.
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§ 260/17
Enligt markanvisningsavtalet ska exploatören svara för att ansöka om och bekosta
detaljplaneläggning av området.
Markområdet som ska överlåtas till exploatören avgränsas till enskild kvartersmark för tänkte
verksamhet som planläggs i detaljplanen. Berörd fastigheten är Vansta 3:1 som ägs av Nynäshamns
kommun. Som ersättning för framtagandet av markanvisningsavtalet ska exploatören betala 8 600
kr till kommunen. Betalningen ska ske i samband med att markanvisningsavtalet antas av
Kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till att teckna markanvisningsavtal med ST1 i syfte att skapa
möjlighet till en utveckling av en ny handelsplats för drivmedel- och fordonstvättanläggning samt
snabbmatsförsäljning inom del av fastigheten Vansta 3:1.
Verksamheten stämmer väl överens med det som anges i Strukturplanen för centrala och södra
Ösmo där området pekas ut som ”Drivmedelsstation” i både scenario 2 och 3. Lokaliseringens nära
anslutning till väg 225 och Ösmo tätort samt att platsen inte ligger i direkt anslutning till bostäder
eller mark utpekad för bostadsändamål är positivt ur miljösynpunkt och med avseende på
verksamhetens art.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
1. Godkänna markanvisningsavtal för utveckling av handelsplats för drivmedel- och
fordonstvättanläggning samt snabbmatsförsäljning inom del av fastigheten Vansta 3:1.

2. Godkänna att Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med St1 tecknar ett

marköverlåtelse- och genomförandeavtal som antas innan antagandet av detaljplanen

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

Föredragning
Sanna Uimonen projektledare mark- och exploateringsavdelningen föredrar ärendet.
______

Skickas till
Akten
St1 Sverige AB
För kännedom:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
För åtgärd:
Mark- och exploateringsavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Dnr KS/2017/0400/212-2

Granskning av Haninge stad stadsutvecklingsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan, med den ändringen att sista meningen i yttrande
får följande lydelse:
Det hade också varit bra att i planen påpeka att en eventuell utbyggnad av Hemfosa i hög
utsträckning skulle påverka Haninge kommun och stärka Haninges stadskärna som regional
stadskärna.
Bakgrund
Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad är en fördjupning av den kommunövergripande
översiktsplanen som beslutades i Haninges kommunfullmäktige i november 2016. Den är en
sammanhållen idé för hur stadskärnan ska byggas ut till år 2030. Syftet med stadsutvecklingsplanen
är att visa kommunens vilja och ambition med utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge
och att vara vägledande för detaljplanering och investeringar. Nynäshamns kommun har ombetts
besvara remissen.
Ärendet
Nynäshamns kommun ställer sig övervägande positiv till stadsutvecklingsplanens förslag.
Inledningsvis i planen beskrivs processen kring framtagandet av planen och dess roll i förhållande till
övriga planeringsrelaterade dokument och beslut. Särskilt positivt är inslagen av medborgardialog
(t.ex. kartläggningen av hur olika platser upplevs av invånarna) och beskrivningen av
stadsutvecklingsplanens tydliga funktion. De s.k. bärande idéerna om Haninge stads egenskaper
kommer att leda till att Haninge får en mer socialt hållbar och attraktiv stadskärna, vilket också
Nynäshamns kommun är beroende av.
Nynäshamns kommun hade gärna redan på detta övergripande stadie sett en tydligare koppling till
nationella och regionala klimatmål, som t.ex. minskade utsläpp av växthusgaser till 2020 och nettonoll-utsläpp till 2045. Exempelvis ”Klimatsmart”, ”Fossilfri” eller ”Utsläppsneutral” skulle med fördel
kunna läggas till de bärande idéerna. Nynäshamn ser också gärna ett längre resonemang kring
fossilfri bränsleinfrastruktur (t.ex. laddstolpar för elbilar) och huruvida detta kan bli en del av en
sammankopplad infrastruktur i hela södra Stockholmsregionen.
Planens kartläggning och betoning av biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas vikt, är väl
redovisad i texten och har en tydlig koppling till nödvändiga framtida klimatanpassningsåtgärder.
Delstrategierna ”Gåstaden” och ”Cykelstaden” ligger i linje både med vad Nynäshamns kommun
anser vara nyckelfrågor för hållbart resande och de ambitioner som uttrycks i Regionala
utvecklingsplanen (RUFS).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 20

Sammanträdesdatum 2017-11-15

261/17
Nynäshamns kommun hade gärna sett ett resonemang kring behovet av utbyggnad av dubbelspår
söderut på Nynäsbanan. En sådan utbyggnad skulle ytterligare stärka Haninge som stadskärna och
möjliggöra ökat kollektivtrafikresandet i regionen. Kommunen hade också gärna önskat ett
resonemang kring Norviks hamn och hur det påverkar Haninge som stadskärna. Det hade också
varit bra att i planen påpeka att en eventuell utbyggnad av Segersäng (och Hemfosa) i hög
utsträckning skulle påverka Haninge kommun och stärka Haninges stadskärna som regional
stadskärna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att ”Segersäng och” utgår ur sista meningen i yttrandet så att meningen
får följande lydelse: Det hade också varit bra att i planen påpeka att en eventuell utbyggnad av
Hemfosa i hög utsträckning skulle påverka Haninge kommun och stärka Haninges stadskärna som
regional stadskärna.
Proposition
Ordföranden (L) ställer proposition på bifall eller avslag till Harry Bouvengs (M) ändringsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.
_____
Kopia: Akten, Planeringschefen
Exp: Haninge kommun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS/2017/0361/219-2

Yttrande till Nationell plan KS/2017/0361/219
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar:
1. förslag till yttranden enligt bilaga 1 (Södertörngemensamt yttrande över förslag till Nationell
plan 2018-2029)
2. förslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar – Nationell plan för transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029), med följande ändring och tillägg under rubriken
Sammanfattning:
-

Dubbelspår från Hemfosa till Nynäshamn ska skyndsamt färdigställas. Det är väsentligt att
godstransporter i högre grad fraktas miljömässigt hållbart samtidigt som persontrafiken på
Nynäsbanan ges bättre förutsättningar.

-

Åtgärdsförslagen från ÅVS Väg 225 bör skyndsamt implementeras för att klara ökad trafik
från Norviks hamn.

-

ÅVS väg 73 ska skyndsamt färdigställas för att optimera transportsystemen och särskilt ta
hänsyn till kommande bostadsbyggen och Norvik hamn.

Protokollsanteckning
Tony Björklund (SD) inger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga A.
Kristian Ek (MP) deltar inte i beslutet och inger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som
bilaga B.

Sammanfattning
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 är Trafikverkets förslag för hur
transportinfrastrukturen i Sverige ska utvecklas. Samtliga kommuner har fått möjlighet att yttra sig
och Nynäshamns kommun har valt att inkomma med ett gemensamt yttrande med
Södertörnskommunerna samt ett eget yttrande. Dessa yttranden presenteras i varsin bilaga. Bägge
yttranden trycker på vikten av att fullt ut finansiera och färdigställa Tvärförbindelse Södertörn.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att
Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell
trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029.
Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av
transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länsplaneupprättarna ta
fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur.
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Trafikverket har nu tagit fram ett förslag till nationell transportplan 2018-2029 och
Näringsdepartementet önskar få in synpunkter senast 30 november 2017.
Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över den nationella planen och har valt att
inkomma med ett gemensamt yttrande med Södertörnskommunerna (bilaga 1) samt ett eget
yttrande (bilaga 2).

Ärendet
Utveckling av infrastruktur kräver långsiktig planering. I den nationella planen ska utveckling och
upprustning balanseras och hänsyn ska tas mellan stad och land. Den nationella planen utgår från
fyrstegsprincipen och syftar till att:
• återställa och utveckla järnvägens funktionalitet
• främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter
• främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart
• bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande
standard på landsbygderna
• minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens roll
• skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem.

Prioriteringar för Södertörnskommunerna
Södertörnskommunerna har arbetat fram ett gemensamt yttrande. Sammanfattningsvis anser
Södertörnskommunerna att:
•

Mer medel ska prioriteras till Stockholmsregionen mot bakgrund av den befolkningstillväxt
som sker och regionens roll som landets ekonomiska motor.

•

Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste hållas för att
säkerställa genomförandet av den planering som görs i kommunerna och som kommuniceras
till omvärlden.

•

Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills gällande
tidplan.

•

Sårbarheten med motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska åtgärdas.

•

Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att möta den
efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om.

Prioriteringar för Nynäshamns kommun
•

Tvärförbindelse Södertörn måste ingå i den regionala transportplanen, uppnå full
finansiering utan infrastrukturavgifter samt färdigställas till senast 2026.

•

Dubbelspår från Hemfosa till Nynäshamn ska snarast möjligt färdigställas. Det är väsentligt
att godstransporter i högre grad fraktas miljömässigt hållbart samtidigt som persontrafiken
på Nynäsbanan ges bättre förutsättningar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar:
1. förslag till yttranden enligt bilaga 1 (Södertörngemensamt yttrande över förslag till Nationell
plan 2018-2029)
2. förslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar – Nationell plan för transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar:
1. förslag till yttranden enligt bilaga 1 (Södertörngemensamt yttrande över förslag till Nationell
plan 2018-2029)
2. förslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar – Nationell plan för transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029).

Yrkande m m
Harry Bouveng (M) yrkar att under rubriken Sammanfattning tillförs följande stycken:
-

Åtgärdsförslagen från ÅVS Väg 225 bör skyndsamt implementeras för att klara ökad trafik
från Norviks hamn.

-

ÅVS väg 73 ska skyndsamt färdigställas för att optimera transportsystemen och särskilt ta
hänsyn till kommande bostadsbyggen och Norvik hamn.

Thomas Johansson (S) yrkar att ”snaras möjligt” ersätts med ”skyndsamt” i andra stycket under
rubriken Sammanfattning, sa¨att meningen får följande lydelse: Dubbelspår från Hemfosa till
Nynäshamn ska skyndsamt färdigställas.
Tony Björklund (SD) yrkar bifall till förslaget med tillägget att han inger ett särskilt yttrande som
fogas till protokollet som bilaga A.
Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till Harry Bouvengs (M) tilläggsyrkande.
Kristian Ek (MP) deltar inte i beslutet och inger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som
bilaga B.
Proposition
Ordföranden (L) ställer proposition på bifall eller avslag till tilläggsyrkandet från Harry Bouveng (M)
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.
Ordföranden (L) ställer proposition på bifall eller avslag till tilläggsyrkandet från Thomas Johansson
(S) och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.
______
Exp: Näringsdepartementet
Kopia: Akten, Planeringschefen
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017/0362/211-3

Remiss - Förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar:
1. förslag till yttranden enligt bilaga 1 (Södertörngemensamt svar till Länsplan 2018-2029)
2. förslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar - Länsplan för transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029), med följande ändring under rubriken Sammanfattning
andra stycket, första meningen ska ha följande lydelse:
Dubbelspår från Hemfosa till Nynäshamn ska skyndsamt färdigställas.
Protokollsanteckning
Kristian Ek (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029 är Stockholmsregionens förslag till hur den regionala
transportinfrastrukturen ska utvecklas. Samtliga kommuner har fått möjlighet att yttra sig och
Nynäshamns kommun har valt att inkomma med ett gemensamt yttrande med
Södertörnskommunerna samt ett eget yttrande. Dessa yttranden återfinns i varsin bilaga. Bägge
yttranden trycker på vikten av att fullt ut finansiera och färdigställa Tvärförbindelse Södertörn som
inte hanteras i förslaget till länsplan.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att
Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell
trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029.
Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av
transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länsplaneupprättarna ta
fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur. Till grund för förslagen
ligger Sverigeförhandlingen, Stockholmsförhandlingen, Länsplanens miljöbedömning, Storregional
systemanalys, Regional inriktning för transportsystemet samt Regional balans och systemperspektiv.
Till grund för länsplanen i Stockholmsregionen finns flera dokument. 2012 tog regionens parter
gemensamt fram dokumentet Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län.
Dokumentets syfte var att utgöra en grund dels för då aktuellt arbete med länsplan och nationell
plan och dels för andra aktörers transportstrategiska arbete. Under 2016 har dokumentet
aktualitetsprövats av regionens parter i samband med arbetet av den nya regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).
Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över Länsplan för regionaltransportinfrastruktur
i Stockholms län och har valt att inkomma med ett gemensamt yttrande med
Södertörnskommunerna (bilaga 1) samt ett eget yttrande (bilaga 2).
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Ärendet
Transportsektorn innebär stora utmaningar för Sveriges utveckling på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden, länsplanen för Stockholm syftar till att
• Säkerställa att befintlig infrastruktur fungerar och utnyttjas smart.
• Planera för bostäder nära kollektivtrafik.
• Satsa främst på kollektivtrafik, men också gång- och cykelväg.
• Aktiv prioritering av det begränsade vägutrymmet för att trafiken ska rulla effektivt utan
allvarliga köer.
Planeringsramen ligger på 8,5 miljarder kronor och innefattar investeringar på länsvägnätet,
kollektivtrafikmyndigheten (SLL i Stockholm) samt miljö- cykel- gång- och trafiksäkerhet.
Utgångspunkterna är att Stockholm växer och därmed ökat kraven på en fungerande infrastruktur.
Kapacitetsbrister i infrastruktursystemet har nått ny kritiska nivåer det senaste decenniet, vilket
beror på att regionen haft en befolkningsökning om 35 000–40 000 nya invånare varje år.
Under hösten 2016 fick samtliga kommuner i Stockholms län och andra aktörer såsom Stockholms
läns landsting och Trafikverket komma in med prioriteringar. Det kom in 180 åtgärdsförslag till en
kostnad motsvarande 200 miljarder kronor varav flertalet var kopplade till bättre kopplingar mellan
kollektivtrafiken samt cykelstråksinvesteringar. Den åtgärd som i särklass får störst anslag i
länsplanen är Tvärspårväg Syd som varit en del av Sverigeförhandlingen. Länsplanen beräknar att
tvärspårvägen har en total kostnad på 2,1 miljard kronor mellan 2018 och 2030, men länsplanen
bekostar 900 miljoner av dem. Resterande beräknas komma från intäkter från ökat
bostadsbyggande.

Prioriteringar för Södertörnskommunerna
Södertörnskommunerna har sedan sensommaren arbetat för ett gemensamt yttrande.
Sammanfattningsvis anser Södertörnskommunerna att:
•

Medel bör tillsättas för utredning och planering för att säkerställa Flemingsbergs funktion
som regional stadskärna och bytespunkt.

•

Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills gällande
tidplan. Objektet är inte fullt finansierat i nationell plan och Södertörnskommunerna vill lyfta
behovet även i länsplaneyttrandet.

•

Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste hållas för att
säkerställa genomförandet av den planering som görs i kommunerna och som kommuniceras
till omvärlden.

•

Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att möta den
efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om.
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Prioriteringar för Nynäshamns kommun
Kommunsstyrelseförvaltningen anser att:
•

Tvärförbindelse Södertörn måste ingå i den regionala transportplanen, uppnå full
finansiering utan infrastrukturavgifter samt färdigställas till senast 2026.

•

Dubbelspår från Hemfosa till Nynäshamn ska snarast möjligt färdigställas. Det är väsentligt
att godstransporter i större grad fraktas miljömässigt hållbart samtidigt som persontrafiken
på Nynäsbanan får bättre förutsättningar.

•

Åtgärdsförslagen från ÅVS Väg 225 bör skyndsamt implementeras för att klara ökad trafik
från Norvik hamn.

•

ÅVS Väg 73 ska skyndsamt färdigställas för att optimera transportsystemen och särskilt ta
hänsyn till kommande bostadsbyggen och Norvik hamn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar:
1. förslag till yttranden enligt bilaga 1 (Södertörngemensamt svar till Länsplan 2018-2029)
2. förslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar - Länsplan för transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029).
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar:
1. förslag till yttranden enligt bilaga 1 (Södertörngemensamt svar till Länsplan 2018-2029)
2. förslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar - Länsplan för transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029).
Yrkanden m m
Thomas Johansson (S) yrkar att under rubriken Sammanfattning ersätts ”snarast möjligt” med
”skyndsamt” i andra stycket. Meningen får följande lydelse:
Dubbelspår från Hemfosa till Nynäshamn ska skyndsamt färdigställas.
Tony Björklund (SD) yrkar bifall till förslaget och inger ett särskilt yttrande som fogas som bilaga C
till protokollet.
Kristian Ek (MP) deltar inte i beslutet.
Proposition
Ordföranden (L) ställer proposition på bifall eller avslag till Thomas Johanssons (S) ändringsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifallit ändringsyrkandet.
_____
Kopia: Akten, Planeringschefen
Exp: Länsstyrelsen
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Dnr KS/2017/0371/610-2

Yttrande över utbildningsdepartementets promemoria
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella
program (U2017/03537/GV)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över promemorian Ökade möjligheter

till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
(U2017/03537/GV) (bilaga 1), samt att yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

Bakgrund
Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets
promemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt
ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV). Kommunens remissvar ska ha inkommit till
Utbildningsdepartementet senast den 6 december 2017. Det ankommer på kommunstyrelsen enligt
20 § i kommunstyrelsens reglemente att avge yttrandet.

Ärendet
I Utbildningsdepartementets promemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV) föreslår utredaren
att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska
ingå i alla nationella program i gymnasieskolan.
I dag behöver elever på yrkesprogrammen läsa två till tre kompletterande kurser för att få
grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Alla elever har i dag rätt att läsa de
behörighetsgivande kurserna som individuellt val, utökat program eller som programfördjupning om
huvudmannen erbjuder detta. Ett nationellt program omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Ett val att läsa
behörighetsgivande kurser inom ramen för detta innebär för många elever på yrkesprogrammen att
de måste prioritera bort yrkeskurser som branschen anser är angelägna för att stärka elevens
anställningsbarhet. En elev kan också välja att läsa behörighetsgivande kurser som utökat program.
Detta fungerar dock inte alltid i praktiken med anledning av exempelvis schemaläggning. På
nationell nivå läser idag ca 40 procent av eleverna på yrkesprogram in högskolebehörighet.
Utredarens förslag för att öka möjligheten till grundläggande högskolebehörighet innebär att
yrkesprogrammens omfattning utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng (beroende på i vilken
utsträckning behörighetsgivande kurser redan ingår obligatoriskt i programmet). Den garanterade
undervisningstiden för yrkesprogram föreslås därför utöka i motsvarande omfattning. Förslaget
innebär inte att kraven för en examen från ett yrkesprogram ska höjas, utan eleverna kan välja bort
de kurser som ger grundläggande högskolebehörighet och ändå få ut en gymnasieexamen. Vidare
föreslås att dagens möjligheter att läsa kurser för grundläggande behörighet inom ramen för 2 500
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gymnasiepoäng ska finnas kvar. Utredarens förslag innebär alltså att eleverna kan välja bort de
kurser som ger grundläggande högskolebehörighet istället för att behöva välja till dem.
§ 264/17
Utredaren menar att förslaget kommer att innebära bättre planeringsförutsättningar för
huvudmännen, samt att det kan leda till ett ökat intresse för yrkesprogrammen då upplägget kan
upplevas som ett tryggare och fördelaktigare alternativ för de elever som inte har bestämt sig för
om de vill studera vidare efter gymnasieskolan eller inte.
I promemorian lämnar utredaren även förslag på att ämnet estetiskt uttryck ska ingå i alla nationella
program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng och bör ha praktiska inslag med
fokus på kommunikation och uttrycksformer från flera olika estetiska områden. Förändring kommer
inte att innebära att programmen utökas med 50 gymnasiepoäng utan utredaren föreslår i stället att
gymnasiearbetets omfattning ska minska från 100 till 50 gymnasiepoäng.

Remiss

Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som inkom med ett yttrande den 16
oktober 2017. I yttrandet redogörs för nämndens inställning till promemorians förslag.
Nämnden anför att elever på kommunens yrkesprogram idag har möjlighet att läsa in
grundläggande högskolebehörighet genom det individuella valet med programutökning. De elever
som väljer att läsa in de behörighetsgivande kurserna gör detta under årskurs 2 och 3. Under läsåret
2017/2018 läser sammanlagt 11 elever in grundläggande högskolebehörighet. Detta motsvarar 18
procent av det totala antalet elever i årskurs 2 och 3 på yrkesprogrammen på Nynäshamns
gymnasium.
Nämnden ser att en utökning av yrkesprogrammen kan skapa problem för vissa elevgrupper då
förslaget innebära en högre arbetsbelastning och längre skoldagar, vilket kan påverka
studiemotivationen. Eleverna kommer dock ha möjlighet att välja bort dessa ämnen varför det är
viktigt att se till att eleverna får stöd och hjälp från studie- och yrkesvägledare att planera sin
utbildning och studieplan. Vidare kommer de elever som inom ett utökat yrkesprogram väljer bort
de högskolebehörighetsgivande kurserna med stor sannolikhet att få hål i sina scheman, vilket kan
påverka närvaro och motivation negativt.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig i yttrandet positiv till förslaget om att kurser som ger
grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i alla nationella program i
gymnasieskolan. Nämnden bedömer dock inte, till skillnad från utredaren, att ökade möjligheter till
att läsa in grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen kommer att leda till att fler
elever söker sig till yrkesprogrammen. För att öka intresset för yrkesprogrammen anser nämnden att
det krävs: tydligare koppling mellan skola och näringsliv, tidigare studie- och yrkesvägledning och en
studie- och yrkesvägledning som integrerar arbetslivsfrågorna i undervisningen. Att nämnden ändå
är positiv till förslaget beror på att de kurser som ger grundläggande högskolebehörighet även är
sådana kurser som av branschföreträdare bedöms vara nödvändiga för eleverna i det kommande
arbetslivet. Nämnden ser därför att elever på yrkesprogrammen, även om de inte har för avsikt att
studera vidare, kommer att ha nytta av kurserna som ger grundläggande högskolebehörighet.
Nämnden ställer sig inte bakom förslaget om att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program
i gymnasieskolan på bekostnad av att gymnasiearbetet minskas från 100 till 50 gymnasiepoäng.
Nämnden delar utredarens åsikt om att kunskap inom estetiska ämnen är en tillgång i många yrken,
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men anser inte att omfattningen av gymnasiearbetet ska minska då det är en nödvändig
förberedelse för vidare studier och kommande yrkesliv.
§ 264/17
Av Utbildningsdepartementets promemoria framgår att förslaget om att utöka yrkesprogrammen
kommer att få ekonomiska konsekvenser för kommunerna varför utökningen föreslås åtföljas av en
statlig finansiering via det generella statsbidraget. Nämnden har ändå valt att i sitt yttrande
uppskatta den kostnadsökning som förslaget innebär.
För att yrkesprogrammen på Nynäshamns gymnasium ska kunna inkludera de kurser som ger
grundläggande högskolebehörighet, utan att andra ämnen eller kurser tas bort, behöver
programmen utökas med 300 gymnasiepoäng. Med det elevantal som yrkesprogrammen har idag
räknar gymnasieskolans rektor med en kostnadsökning för undervisningen motsvarande en
heltidstjänst, 650 tkr/år. Vidare ser nämnden att förslaget kan innebära ytterligare ökade kostnader
för de elever som läser in ett eller flera grundskoleämnen under årskurs 1 samtidigt som de påbörjar
kurser på ett nationellt yrkesprogram. För att dessa elever ska nå grundläggande
högskolebehörighet behöver de läsa kurser komprimerat under årskurs 2 och 3, varför gymnasiet
kan behöva inrätta undervisningsgrupper enbart för dessa elever.
I motsats till utredningen bedömer nämnden att även förslaget om att ett estetiskt ämne ska ingå i
alla nationella program i gymnasieskolan skulle innebära ökade kostnader för kommunen, trots att
gymnasiearbetet minskas i motsvarande omfattning. Om skolan ska erbjuda ämnet estetiskt uttryck
med fokus på kommunikation och uttrycksformer från fler estetiska områden än bild och form kan
fler lärare behöva anställas.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån barn- och utbildningsnämndens inkomna yttrande skrivit
fram ett förslag till kommungemensamt yttrande (se bilaga 1). Förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande, och att yttrandet överlämnas till
Utbildningsdepartementet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över promemorian Ökade möjligheter

till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
(U2017/03537/GV) (bilaga 1), samt att yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över promemorian Ökade möjligheter
till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
(U2017/03537/GV) (bilaga 1), samt att yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
_____
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Barn- och utbildningsnämnden
Kopia: Akten
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§ 265/17

Dnr KS/2017/0309/359-2

Byggnation av hygieniseringsanläggning för
svartvatten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
utöka renhållningsverksamhetens budgetram för 2017 med 300tkr.
Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
utöka renhållningsverksamhetens budgetram för 2017 med 300tkr. Kommunstyrelsen avslår denna
begäran med hänvisning till att verksamheten skall bedrivas inom befintlig ram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran att utöka renhållningsverksamhetens budgetram med
300tkr.
______
Kopia: Akten
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§ 266/17

Dnr KS/2017/0413/049-1

Omklassificering av fastigheten Nynäshamn 2:168
samt investeringsmedel för ombyggnation av tak
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlaget med
beräkning av kostnaderna för åtgärderna på fastigheten.

Ärendet
Sammanfattning
Nuvarande klassificering som exploateringstillgång (omsättningstillgång) är inte korrekt enligt
kommunal redovisningslag med anledning av att det inte pågår exploatering inom området. En
omklassificering till anläggningstillgång är nödvändig. Tillgången kommer fortsättningsvis tillhöra
mark och exploateringsverksamheten.
I samband med att omklassificeringen görs behövs investeringsmedel äskas för att lägga om taket
på fastigheten. Kostnaden för detta beräknas till 3,0 mnkr.
Omklassifiseringen och investeringen har ingen resultatpåverkan då intäkterna täcker kostnaderna.
I samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att beslutade investeringsmedel
för energieffektiviseringar som ej utnyttjas används för investeringen av takrenoveringen. Detta
innebär att den totala investeringsramen för kommunen ej påverkas.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt 2011§221 att köpa in fastigheten Nynäshamn 2:168 inklusive caférörelse
med inventarier för 13,0 mnkr. Syftet var att ha rådighet över fastigheter och mark i den pågående
detaljplaneringen i området. I denna fastighet ryms restaurangen Kroken och Cafét Flötet. Denna
fastighet klassificerades som en exploateringsanläggning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Omklassificera Nynäshamn 2:168 från omsättningstillgång till anläggningstillgång.
2. Bevilja investeringsmedel på 3,0 mnkr för renovering av tak.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Omklassificera Nynäshamn 2:168 från omsättningstillgång till anläggningstillgång.
2. Bevilja investeringsmedel på 3,0 mnkr för renovering av tak.
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Föredragning
Tf ekonomichef Dan Olén informerar om ärendet.
Stefan Larsson fastighetsförvaltare fastighetsavdelningen informerar om planerade åtgärder på
fastigheten.

Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget med
beräkning av kostnaderna för åtgärder på fastigheten.

Proposition
Ordföranden (L) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om återremiss och finner att
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

_______

För åtgärd:
Msf fastighetsavdelningen
Ekonomichef
Kopia: Akten
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§ 267/17

Dnr KS/2017/0442/612-2

Rekommendationer till programpriser och strukturtillägg 2018 för
nationella program i gymnasieskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
I samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och förutsättningar i
avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen ska innehålla posterna undervisning,
lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den
modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet.
Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng
för respektive utbildning efter förslag från Storsthlms styrelse. Kommunernas beslut avseende
uppräkning av programpriser ( inklusive förslag till prislista 2018) och strukturtillägg ska vara fattade
innan den 1 december 2017.
Underlag för beräkningarna baseras på statistik från SCB som kommer i slutet av april eller i maj
respektive år. Modellen för uppräkning består av två delar.
•Beräkningsmodell
•Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge samt gemensamma
prioriteringar
Förslaget till uppräkning av programpriser 2018 har diskuterats på Storsthlm vid träffar med
kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer.
Efter samråd med kommunledningarna har ett förslag till prislista för 2018 tagits fram som baseras
på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent. Per program ger det en uppräkning mellan 1,6 –
2,1 procent på de nationella programmen.
Barn- och utbildningsnämndens kostnader för gymnasieprogrammen uppgår i budget 2017 till 91,7
mnkr. En uppräkning med 1,8 % innebär en kostnadsökning med 1 650 000 kr. Den i Mål och
budget 2018 föreslagna budgetramen för Barn och utbildningsnämnden innebär en uppräkning av
priser och löner med 1 %, vilket för gymnasieprogrammen innebär 917 000 kronor. Denna
förändring får Barn- och utbildningsnämnden hantera inom given ram.
Förslag till beslut
1. Att anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2018 baserad på en
genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent
2. Att anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2018 om 1,8 procent.
______
Kopia: Akten
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§ 268/17

Dnr KS/2017/0321/059-2

Fusion av Nynäshamns Exploatering AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna fusionsplanen (bilaga 1) för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och det
helägda dotterföretaget Nynäshamns Exploatering AB.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder underteckna fusionsplanen.
Bakgrund
Nynäshamns kommun äger samtliga aktier i AB Nynäshamnsbostäder; som i sin tur äger samtliga
aktier i Nynäshamns Exploatering AB. AB Nynäshamnsbostäder är därmed moderbolag, och
Nynäshamns Exploatering AB är dess helägda dotterbolag. Bolagen står i koncernförhållande till
varandra.
Dotterbolagets styrelse beslutade den 23 maj 2017 att ge bolagets ledning i uppdrag att fusionera
bolaget med moderbolaget, under förutsättning att kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun
godkänner förfarandet. Moderbolagets styrelse fattade ett likalydande beslut samma dag.
Bolagen motiverar fusionen med att det skulle förenkla koncernens struktur och organisation, samt
att en mer kostnadseffektiv förvaltning skulle uppnås vilket gör koncernen mer konkurrenskraftig.
Ärendet
En fusion innebär enligt 23 kap. Aktiebolagslagen, ABL, ett samgående mellan aktiebolag där ett
eller flera överlåtande bolag går upp i ett övertagande bolag. När ett helägt dotterbolag fusioneras
med dess moderbolag kallas det för absorption av helägt dotterbolag. Vid en fusion upphör det
överlåtande bolaget utan likvidation och bolagets totala förmögenhet övergår till det övertagande
bolaget.
Eftersom AB Nynäshamnsbostäder äger samtliga aktier i Nynäshamns Exploatering AB kan bolagens
styrelser enligt 23 kap. 28 § ABL fatta beslut om att dotterbolaget ska gå upp i moderbolaget. Men
enligt bolagens bolagsordningar ska kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun beredas möjlighet
att ta ställning innan sådana beslut fattas i bolagen som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt. Fusion av företag räknas uttryckligen upp som ett sådant beslut.
Bolagens styrelser har till Nynäshamns kommun översänt ett förslag på en fusionsplan som innebär
att Nynäshamns Exploatering AB ska gå upp i AB Nynäshamnsbostäder enligt 23 kap. 28 § ABL.
Moderbolaget ägs av Nynäshamns kommun som därmed ska godkänna och underteckna
fusionsplanen i egenskap av aktieägare.
Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunfullmäktige ska enligt 34 § i Gemensamt
reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun undertecknas enligt de regler som gäller för
motsvarande handlingar beslutade av nämnd till vilket fullmäktigeärendet hänför sig. Enligt 4 § i
kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för frågor som ankommer på kommunen
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§ 268/17
beträffande de kommunala bolagen, varför undertecknandet av fusionsplanen ska ske enligt
kommunstyrelsens regler för undertecknande.
När fusionsplanen undertecknats av Nynäshamns kommun kan moderbolaget enligt 23 kap. 33 §
ABL ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Bolagsverket fattar beslut om
tillstånd, och när beslutet registreras hos Bolagsverket övergår dotterbolagets tillgångar och skulder
till moderbolaget, och dotterbolaget upplöses.
Konsekvenser

Nynäshamns Exploatering AB:s arkiv

I Nynäshamns kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. När Nynäshamns Exploatering AB
upphör ska arkivet överlämnas till AB Nynäshamnsbostäder som fortsätter verksamheten, om inte
annat överenskommits med arkivmyndigheten.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på bolagens förslag om fusion. Förvaltningen
föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samt underteckna fusionsplanen
(bilaga 1).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna fusionsplanen (bilaga 1) för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och det
helägda dotterföretaget Nynäshamns Exploatering AB.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder underteckna fusionsplanen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna fusionsplanen (bilaga 1) för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och det
helägda dotterföretaget Nynäshamns Exploatering AB.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder underteckna fusionsplanen.
______
Kopia: Akten
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§ 269/17

Dnr KS/2017/0404/107-1

Utredning av möjlighet till permutation av Nils och
Astrid Ekbloms stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2016, § 226, att ge kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheten till permutation av Nils och Astrid Ekbloms stiftelse.
Ärendet
En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål. En stiftelse bildas
genom att pengar avsätts i exempelvis ett gåvobrev, ett testamente, eller ett styrelseprotokoll. En
stiftelse kan antingen ha egen eller anknuten förvaltning. Med egen förvaltning menas att stiftelsen
förvaltas av en eller flera fysiska personer, det vill säga en styrelse. Förvaltas stiftelsen av en juridisk
person har stiftelsen anknuten förvaltning.
Nils och Astrid Ekbloms stiftelse har egen förvaltning, vilket innebär att stiftelsen förvaltas av en
styrelse. Enligt stiftelseurkunden ska styrelsen bestå av tre styrelseledamöter varav två utses av
kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun.
Att ändra en stiftelses föreskrifter kallas permutation. En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina
föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar enligt 6
kap. 1 § SL ändringar som rör exempelvis ändamålet, förvaltningsformen och förmögenhetens
placering. Ändringar som inte räknas upp i 6 kap. 1 § SL prövas av länsstyrelsen enligt 6 kap. 3 §
SL.
För att få ändra en föreskrift krävs enligt 6 kap. 1 och 3 §§ SL att det ska ha inträffat sådana
ändrade förhållanden att föreskriften inte längre kan följas eller
har blivit uppenbart onyttig eller har blivit uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter
som inte avser stiftelsens ändamål får även ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det
finns särskilda skäl. Avser föreskriften stiftelsens ändamål krävs i stället synnerliga skäl.
Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som enligt 6 kap. 1 eller 3 §§ SL kan ansöka om tillstånd
att få ändra en föreskrift.
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Nils och Astrid Ekbloms stiftelse förvaltas av en
styrelse, varför det är styrelsen som kan ansöka om permutation. Beroende på förändringens
karaktär behövs tillstånd av antingen Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen. Om kommunstyrelsen vill
ändra föreskrifter för Nils och Astrid Ekbloms stiftelse måste önskad förändring underställas
stiftelsens styrelse.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att uppdraget från den 23 november 2016, § 226, om att
utreda möjligheten till permutation av Nils och Astrid Ekbloms stiftelse i och med denna
tjänsteskrivelse är slutfört.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförd utredning, och anse uppdraget från den 23
november 2016, § 226, slutfört.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförd utredning, och anse uppdraget från den 23
november 2016, § 226, slutfört.
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§ 270/17

Dnr KS/2016/0296/060-6

Svar på motion - Personer som är 85 år och äldre ska
ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
I en motion från Agneta Tjärnhammar (M) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att
personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till en plats på ett äldreboende utan
biståndsbedömning, och att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den
enskildes behov ska införas i Nynäshamns kommun.
Motionen remitterades till socialnämnden som i ett yttrande anför att det utifrån gällande
lagstiftning inte är möjligt att erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende utan att genomföra
en biståndsbedömning. I frågan om att förändra biståndsbedömningen anför socialnämnden att
nämndens riktlinjer för biståndshandläggning grundar sig på socialtjänstlagens bestämmelser.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning i frågan om möjligheten till
vård- och omsorgsboende utan biståndsbedömning. I frågan om förändrad biståndsbedömning
anser kommunstyrelseförvaltningen att bedömningen fortsatt måste ske utifrån socialtjänstlagens
bestämmelser. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Bakgrund
Den 22 november 2016 inkom Agneta Tjärnhammar (M) med en motion. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till en plats på ett
äldreboende utan biståndsbedömning, och att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet
anpassad till den enskildes behov ska införas i Nynäshamns kommun. Syftet med förslaget är att
Nynäshamns kommun ska vara och förbli ett föredöme för de äldre som bor i kommunen.
Ärendet
En kommun ska enligt 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, inrätta särskilda
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Beroende på boendets karaktär kan det ha olika namn. I Nynäshamns kommun kallas de
särskilda boendena, som är anpassade för äldre och som kan beviljas som bistånd, för vård- och
omsorgsboende. Rätten till bistånd prövas enligt 4 kap. 1 § SoL.
I en dom från Regeringsrätten, RÅ 2007 ref. 86, kan utläsas att det vid en biståndsbedömning
inte bara är det fysiska omvårdnadsbehovet som ska beaktas, utan även andra faktorer kan vägas
in. Hänsyn bör tillexempel tas till den sökandes ålder, även om åldern i sig inte kan ge rätt till
bistånd.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskade under 2013 Linköpings kommun. IVO

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 40

Sammanträdesdatum 2017-11-15

§ 270/17
bedömde att kommunen inte genomförde individuella behovsprövningar och att det stred mot 4 kap.
1 § SoL. IVO förelade därför kommunen vid vite att säkerställa att behov av insatser utreddes.
Beslutet överklagades av kommunen, men överklagandet avslogs i både förvaltningsrätt och
kammarrätt.
Motionen remitterades till socialnämnden den 13 december 2016. Den 25 april 2017 inkom
socialnämnden med ett yttrande i vilket anges att boende för äldre är ett generellt begrepp som
omfattar olika boendeformer, till exempel seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och
omsorgsboenden. För senior- och trygghetsboenden krävs ingen biståndsbedömning eftersom
den enskilde själv hyr eller köper sin bostad, men för att få en plats på ett vård- och
omsorgsboende krävs att en biståndsbedömning görs utifrån socialtjänstlagen. Varje ansökan om
bistånd utreds och prövas utifrån om den enskilde själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde ska alltid tillförsäkras en skälig levnadsnivå och
biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Socialnämnden anför att det utifrån gällande lagstiftning inte möjligt att erbjuda personer som är
85 år eller äldre plats på ett vård- och omsorgsboende utan att genomföra en biståndsbedömning.
I yttrandet anges vidare att socialnämndens riktlinjer för biståndshandläggning till äldre personer
bygger på socialtjänstlagens bestämmelser. När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och
säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende följer av 4 kap. 1 § SoL att det ska finnas
möjlighet att flytta till en särskild boendeform, ett vård- och omsorgsboende. Socialnämnden
anser att lagstiftningen och nämndens riktlinjer säkerställer en rättssäker och individuell
bedömning utifrån den enskildes behov. Socialnämnden föreslår i sitt yttrande att kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 7 juni 2017 och beslutade då att
återremittera den för att inhämta yttranden från det kommunala pensionärsrådet och det
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. På rådens sammanträde den 11 september 2017
informerades muntligt om motionens innehåll. Under sammanträdet ställdes bland annat frågor om
hur många personer över 85 år som ansökt och fått avslag om vård- och omsorgsboende, vad som
omfattas av begreppet biståndsbedömning, samt om motionens förslag om flexibel bedömningen
endast avser personer som är 85 år och äldre. Eftersom beslutsunderlagen inte skickats ut före
sammanträdet gavs organisationsrepresentanterna möjlighet att kontakta utredaren för att lämna
synpunkter fram till den 24 september 2017.
Den 22 september 2017 inkom ett yttrande från SPF Moringen Nynäshamn i vilket framgår att
organisationen stödjer motionens förslag. Organisationen anser att kommunen ska utforma en
förenklad form av biståndsbedömning och uppmanar kommunen att få igång både kommunalt och
privat byggande av senior- och trygghetsboenden som kan avlasta behovet av vård- och
omsorgsboenden. Målet med den förenklade biståndsbedömningen ska vara att gå från en skälig
levnadsstandard till en god levnadsstandard.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsen delar socialnämndens bedömning om att det utifrån gällande lagstiftning inte
är möjligt att erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende utan att genomföra en
biståndsbedömning. Stöd för att bestämmelsen i 4 kap. 1 § SoL inte medger att bistånd kan beviljas
med enbart ålder som grund finns i Socialstyrelsens frågebank inom området rättssäker
äldreomsorg.
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I fråga om att införa en biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov
anges i socialnämndens yttrande att nämndens riktlinjer för biståndshandläggning grundar sig på
socialtjänstlagens bestämmelser. Då biståndsbedömningen ska göras utifrån socialtjänstlagens
bestämmelser, anser inte kommunstyrelseförvaltningen att någon förändring ska ske.
Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse de synpunkter som framförs i SPF Moringen
Nynäshamns yttrande, men synpunkterna påverkar inte förvaltningens bedömning om möjligheten
att genomföra de förslag som presenteras i motionen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
_____
Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0379/805-1

Bidragsnivå för bidrag till allmänna samlingslokaler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund
Den 19 april 2017 § 64 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för bidrag till föreningar i
Nynäshamns kommun. Reglementet innehåller bland annat regler för bidrag till allmänna
samlingslokaler i kommunen.
För att anses vara allmän samlingslokal måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Lokalen ska
hållas öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet,
förströelse, fritidsverksamhet eller någon annan liknande verksamhet. Lokalen ska också vara öppen
och tillgänglig för alla föreningar i rimlig omfattning och på skäliga villkor.
I reglementet fastslås även följande krav för att en förening ska få bidrag för samlingslokal:
- Föreningen ska vara förlagd i Nynäshamns kommun.
- Föreningen ska ha fastslagna stadgar, godkända och antagna på årsmöte.
- Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer, samt
- Inom sin verksamhet verka för integration och jämställdhet.
Det är upp till kultur- och fritidsnämnden att efter ansökningstidens utgång bedöma vilken/eller vilka
föreningar som ska få bidrag av kommunen. Om nämnden, på grund av begränsad budget blir
tvungen att prioritera föreningar i ansökan är huvudregeln att bidraget ska fördelas så att allmänna
samlingslokaler kan finnas tillgängliga i alla kommundelar.
Ärendet
I reglementet fastslås att den totala summan av bidraget till allmänna samlingslokaler ska uppdelas i
tre delar, grundbidrag, räntebidrag samt bidrag för el- och uppvärmning.
Grundbidrag kan lämnas med ett för varje år av kommunfullmäktige fastställt belopp per kvm
redovisad och godkänd uthyrningsyta.
I denna yta ingår såväl samlingslokaler som erforderliga serviceutrymmen, såsom entréer, kapprum,
toaletter och därmed jämställda utrymmen.
I dessa utrymmen inräknas dock inte lokaler som hyrs ut på så kallat långtidskontrakt såsom
föreningsexpeditioner eller liknande då dessa lokaler inte är disponibla för allmän mötesverksamhet
eller studieverksamhet.
Räntebidrag lämnas till föreningen med en av kommunfullmäktige fastställd procentsats av
redovisade kostnader för låneräntor under året närmast för betalningsåret.
Bidrag till kostnader för el- och uppvärmning av lokalerna med en av kommunfullmäktige fastställd
procentsats av redovisade kostnader avseende året före bidragsåret.
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Förslag på uträkningsmodell
Enligt kommunens reglemente för bidrag till föreningar framgår att syftet med bidraget ska vara att
ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr allmän samlingslokal, så att de i sin tur kan
tillhandahålla lokalerna till föreningslivet på skäliga villkor och till bra pris.
Kommunstyrelseförvaltningen har beräknat vilka belopp och procentsatser som kommunfullmäktige
bör anta för att det totala bidraget ska hamna på en nivå som tillgodoser syftet med bidraget.
Kommunstyrelsen har tagit fram följande förslag:
1. Grundbidrag: 100 kronor per kvm för till föreningslivet godkänd och redovisad uthyrningsyta.
2. Räntebidrag: 75 % av föreningens räntekostnader föregående verksamhetsår.
3. Bidrag för el- och uppvärmning: 50 % av föreningens kostnad för el och uppvärmning
föregående verksamhetsår.
Exempel på tillämpning av uträkningsmodellen:
Exempel 1:
Av ansökan framgår att förening X tillhandahåller 2394 kvm samlingslokaler + ca 100 kvm övriga
utrymmen såsom toalett, entré, pentry osv. Grundbidraget är 100 kronor per kvm vilket innebär att
grundbidraget för föreningen uppgår till 249 400 kronor.
Föreningen har redovisat räntekostnader för föregående år på 65 725 kronor. Föreningen får bidrag
för 75 % av räntekostnader vilket motsvarar bidrag med 49 293 kronor.
Föreningen har redovisat kostnader för el- och uppvärmning föregående år till 350 000 kronor.
Föreningen får bidrag för 50 % av föreningens redovisade kostnad för el- och uppvärmning
föregående år. Detta innebär ett bidrag på 175 000 kronor för el- och uppvärmning.
Det totala föreningsbidraget för förening X uppgår till 473 693 kronor.
Exempel 2:
Förening Y tillhandahåller 169 kvm samlingslokaler inkl. övriga utrymmen. Grundbidraget är 100
kronor per kvm vilket innebär att grundbidraget för föreningen uppgår till 16 900 kronor.
Föreningen har redovisat räntekostnader för föregående år på 520 kronor. Föreningen får bidrag för
75 % av räntekostnader vilket motsvarar bidrag med 390 kronor.
Föreningen har redovisat kostnader för el- och uppvärmning föregående år till 49 136 kronor.
Föreningen får bidrag för 50 % av föreningens redovisade kostnad för el och uppvärmning
föregående år. Detta innebär ett bidrag för el – och uppvärmning på 24 568 kronor.
Det totala föreningsbidraget för förening Y uppgår till 41 468 kronor.
Remissyttranden
Den 19 september 2017 skickades förslaget ut på remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Den 25 oktober 2017 inkom kultur- och fritidsnämnden genom ordförandebeslut med yttrande över
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förslaget, se KS/2017/0379/805- 3. Av yttrandet går att utläsa att kultur- och fritidsnämnden inte
har några invändningar mot kommunstyrelseförvaltningens förslag till bidragsnivåer.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den föreslagna beräkningsmodellen medför en rättvis
fördelning av medlen till föreningar som bedriver allmänna samlingslokaler. Bidraget uppgår även till
en nivå som bör tillgodose syftet med bidragsgivningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta föreslagna bidragsbelopp
och procentsatser för de i reglementet fastslagna parametrarna.
De nya bidragsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bidrag till allmänna samlingslokaler ska
utbetalas enligt följande beloppsnivåer:
1. Grundbidrag: 100 kronor per kvm för till föreningslivet redovisad och godkänd uthyrningsyta.
2. Räntebidrag: 75 % av föreningens redovisade räntekostnader föregående verksamhetsår.
3. Bidrag för el- och uppvärmning: 50 % av föreningens redovisade kostnad för el- och
uppvärmning föregående verksamhetsår.
Bidragsnivåerna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018
_____
Kopia: Akten
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Dnr KS/2015/0279/007-8

Åtgärder till följd av granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskade PwC
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Resultatet redovisades i en rapport som
överlämnades till kommunstyrelsen den 17 december 2015. Utifrån granskningsresultatet gjorde
PwC bedömningen att verkställighet av fullmäktiges beslut och återrapportering inte är fullt
ändamålsenliga. På grundval av granskningen ville revisorerna lyfta fram flera
utvecklingsområden, vilka var bl.a. följande.
Dokumentera rutiner för uppföljning av fullmäktiges beslut.
Tydliggör beslutsformuleringen i fullmäktiges protokoll avseende främst tidpunkten för
när ett beslut ska vara verkställt.
Tydliggör i återrapporteringen ”Balansrapporten” som avser ej verkställda beslutorsaken
till varför beslutet inte har verkställts och när beslutet planeras vara verkställt.
Förändringar föreslås i enlighet med detta i fullmäktiges arbetsordning för att tillgodose
utvecklingsbehovet av rutiner för uppföljning och tydliga beslutsformuleringar. Rutinen med
rapportering av balanslista har tidigare reglerats i skriftliga rutiner på tjänstemannanivå, men
föreslås ingå i arbetsordningen.
§ 184/17
I rapporten från PwC förespråkas att resultatet av nämndernas internkontroll ska anmälas till
kommunfullmäktige. En förändring i Reglemente för ekonomistyrning föreslås för att tillgodose
behovet av dokumentation av en sådan rutin.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras genom tillägg av en paragraf 26 b med
följande lydelse.
Beslut och uppföljning
Fullmäktiges beslut ska formuleras så att eventuella uppdrag och direktiv för
verkställighet framgår på ett tydligt sätt. Tidpunkt eller tidsintervall för verkställighet ska
anges. Beslut ska vara motiverade. Motiveringen ska framgå av beslutsmeningen eller
antecknas i protokollet. Beslut om ansvarsfrihet jämlikt 5 kap 25a § Kommunallagen ska i
enlighet med den bestämmelsen motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de beslut som inte
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verkställts i en balanslista. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Balanslistan ska ange grad av verkställighet, varför
beslutet inte verkställts och när uppdraget beräknas vara slutfört.
2. Reglementet för ekonomistyrning ska revideras genom tillägg av en sista mening under
rubrik 10.3 enligt följande:
Respektive nämnd ska delge kommunstyrelsen vad som rapporterats avseende genomförd
internkontroll. Kommunstyrelsen ska härefter skyndsamt anmäla inkomna rapporter till
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras genom tillägg av en paragraf 26 b med
följande lydelse.
Beslut och uppföljning
Fullmäktiges beslut ska formuleras så att eventuella uppdrag och direktiv för
verkställighet framgår på ett tydligt sätt. Tidpunkt eller tidsintervall för verkställighet ska
anges. Beslut ska vara motiverade. Motiveringen ska framgå av beslutsmeningen eller
antecknas i protokollet. Beslut om ansvarsfrihet jämlikt 5 kap 25a § Kommunallagen ska i
enlighet med den bestämmelsen motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de beslut som inte
verkställts i en balanslista. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Balanslistan ska ange grad av verkställighet, varför
beslutet inte verkställts och när uppdraget beräknas vara slutfört.
2. Reglementet för ekonomistyrning ska revideras genom tillägg av en sista mening under
rubrik 10.3 enligt följande:
Respektive nämnd ska delge kommunstyrelsen vad som rapporterats avseende genomförd
internkontroll. Kommunstyrelsen ska härefter skyndsamt anmäla inkomna rapporter till
kommunfullmäktige.
______
Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0099/061-3

Svar på medborgarförslag om ekonomiskt stöd till
Nynäshamns kattförenings katthem
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund
Den 9 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om att Nynäshamns kommun ska ge ekonomiskt
stöd till Nynäshamns kattförenings katthem genom verksamhetsbidrag och bidrag till lokalhyra.
Förslagsställaren menar att föreningens verksamhet uppskattas av många kommuninvånare och är
en tillgång för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2017, § 51, att delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har den 18 september 2017
lämnat yttrande i ärendet (bilaga 1).
Ärendet
Nynäshamns kattförening bildades 2007 och driver sedan 2011 ett katthem på Stathmosvägen.
Verksamheten bedrivs ideellt. Kostnader i form av lokalhyra och veterinärkostnader finansieras
genom frivilliga bidrag. Genom katthemmet tar föreningen hand om katter som av olika anledningar
behöver ett nytt hem.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Verksamheten som bedrivs i Nynäshamns kattförening har betydelse för djurskyddet och kan anses
vara en samhällsnyttig insats. Enligt nuvarande regelverk och ekonomiska ramar finner förvaltningen
att det inte finns något utrymme för ett kontinuerligt bidrag till katthemmet. Förvaltningen bedömer
därför att medborgarförslaget ska avslås. Det finns enligt Kultur- och fritidsnämnden möjlighet för
Nynäshamns kattförening att söka engångsbelopp, s.k. Snabb slant, som stöd från kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
____
Kopia: Akten
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Dnr KS/2017/0401/133-3

Svar till revisorer ang granskning av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
Revisionsbolaget PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun
genomfört en granskning av Kommunstyrelsens, Socialnämndens samt Barn- och
utbildningsnämndens hantering av statliga ersättningar inom flyktingområdet. Resultatet av
granskningen framgår av bifogad rapport (bilaga 1).
Revisorerna önskar de aktuella nämndernas samordnade svar på hur det säkerställs att kommunen
söker och erhåller det statsbidrag man har rätt till samt att redovisningen av bidragen är rättvisande
och upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna ser det som allvarligt att det saknas ett
politiskt ställningstagande kring fördelning av grund-och schablonersättning och revisorerna önskar
även styrelsens och nämndernas syn på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i
rapporten.
Bakgrund
Den dramatiska flyktingsituationen under 2015 påverkade hela Sverige och så även Nynäshamn.
Från att under 2014 ha tagit emot ett 20-tal asylsökande blev Nynäshamn 2015 en stad med två
asylboende och långt över 200 asylsökande. Migrationsverkets förändrade regler gjorde också att
kommuner inte längre kunde välja hur många ensamkommande ungdomar man skulle ta emot,
istället anvisades ungdomarna till varje kommun. För Nynäshamn innebar det att antalet
ensamkommande 20-faldigades från 2014 då kommunen tog emot fem ungdomar, till 2015 då 100
ungdomar anvisades hit. Även systemet för att ta emot personer som beviljats uppehållstillstånd på
asylgrund (”Nyanlända”) förändrades och den 1 mars 2016 började den nya bosättningslagen att
gälla. I enlighet med lagen anvisades 104 nyanlända till Nynäshamn 2016.
För kostnader i samband med mottagandet av asylsökande och nyanlända har kommuner rätt till
ersättning från staten. Sammantaget är ersättningen uppdelad i ett trettiotal kategorier där en
huvuduppdelning kan göras mellan de ersättningar som söks för faktiska kostnader i den
kommunala verksamheten, och schablonersättningar som betalas ut till kommunen utan ansökan.
Schablonersättningen är i sin tur uppdelad i en fast grundersättning och en rörlig del som är knuten
till varje individ. Under de senaste åren har ersättningssystemet förändrats vid ett flertal tillfällen.
2016 inrättades flyktingsamordnartjänst på kommunstyrelseförvaltningen, bland annat med uppgift
att se över ersättningsfrågan. Ansökan om ersättningar för faktiska kostnader är dock i hög
utsträckning kopplat till individer och har därför hanterats av SOF och BUF utan inblandning av
kommunstyrelseförvaltningen.
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§ 274/17
Schablonersättningen var däremot en fråga för kommunstyrelseförvaltningen och en inledande
kartläggning konstaterade att det fanns två överenskommelser mellan socialförvaltningen (SOF) och
barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) angående fördelning av schablonersättning.
Överenskommelserna var upprättade 2011 och såväl ersättningssystem som migrationens påverkan
på den kommunala verksamheten hade sedan dess förändrats markant.
Kommunstyrelseförvaltningen tog därför fram ett förslag på en ny överenskommelse (bilaga 2) som
avsåg att vara utförligare och framförallt kopplad till aktuell lagstiftning och regelverk.
Förvaltningarna genomgick under 2015/16 stora förändringar för att på bästa sätt anpassa sig till
den nya flyktingsituationen och hade därför svårt att i detalj överblicka kostnadsläget.
Migrationsverkets anvisningar om vad schablonersättningen avser att täcka är också relativt vagt
skrivna, (se bilaga 2). Att få till stånd en aktuell överenskommelse var mer angeläget än att exakt
formulera hur schablonersättningen skulle fördelas. Fördelningen fastställdes därför till 50/50 i
väntan på en klarare kostnadsbild. Överenskommelsen undertecknades av de båda
förvaltningscheferna.
Kommunstyrelsens, socialnämndens och barn-och utbildningsförvaltningens svar till de
förtroendevalda revisorerna.
•
•

•
•
•

Genom att Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden godkänner
överenskommelsen om fördelningen av schablonersättningen (bilaga 3) är den politiskt
förankrad.
Under 2017 har SOF inrättat ett integrationsteam där gruppchefen har fått i uppdrag att ta
fram rutiner för att säkerställa att rätt ersättningar söks. Rutiner ska upprättas i samråd med
BUF och ekonomiavdelningen och omfattar både de ansökningar som görs på SOF och BUF.
Därigenom skapas goda förutsättningar för att berättigade ersättningar söks fullt ut.
En översyn av SOFs och BUFs kostnader har påbörjats och skrivs in i respektive förvaltnings
VP-åtagande för 2018. När kostnadsbilden är tydligare kan schablonersättningsfördelningen
vid behov korrigeras.
Uppföljning av ansökningsförfarandet skrivs in i respektive förvaltnings internkontrollplan.
Ekonomiavdelningen säkerställer att redovisning av ersättningarna är rättvisande och
upprättad enligt god redovisningssed. Ansvarig controller kommer med start 2018 att
genomföra kvartalsvisa genomgångar tillsammans med förvaltningschefer för SOF och BUF.
Eventuella frågetecken lyfts till kommunledningsgruppen.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar i huvudsak revisionsrapportens bild. Nynäshamns kommun kan
bli bättre på att söka de statliga ersättningarna kopplat till flyktingmottagning. Att enhetliga rutiner
saknas är en försvårande omständighet inte minst inom utbildningssektorn där
ansökningsförfarandet är relativt komplicerat och då kan vara svårt att prioritera i tillräckligt hög
utsträckning i konkurrens med ordinarie verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen är också helt
överens med rapportförfattarna om att rutiner ska vara nedtecknade och kopplade till en funktion,
inte personavhängiga som nu i för hög utsträckning verkar ha varit fallet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen, föreslår kommunstyrelsen, socialnämnden och barn-och
utbildningsnämnden att besluta om fördelning av Migrationsverkets schablonersättning enligt
förvaltningens förslag, och att anta förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen, föreslår kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att besluta om fördelning av Migrationsverkets schablonersättning enligt
förvaltningens förslag, och att anta förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget.
_____
Kopia: Akten
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§ 275/17

Dnr KS/2017/0003/002-29

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-18 § 170, 2017-11-01 §§ 171-189.
Planeringschefens beslut om markupplåtelse inom Nynäshamn 2:154 för arkeologisk utgrävning,
KS/2017/0106/250-13.
Planeringschefens beslut om upplåtelse av 13 000 kvm av fastigheten Nynäshamn 2:154 till
Stadsmiljöavdelningen för snöupplag. KS/2017/0074/262-2.
Planeringschefens yttrande gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
fastigheten Telegrafen 12, ärendenummer MSN.2017.1084. KS/2012/0074/214-9.
Planeringschefens beslut om medel för inköp av jaktmaterial till Viltvårdslaget. KS/2017/0430/434-1.
Planeringschefens beslut om tillgång till skogsbestånd för kursverksamhet. KS/2017/0429/266-1.
_____
Kopia: Akten
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§ 276/17

Dnr KS/2017/0030/069-17

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
KS/2017/0001/009-353
Barnombudsmannen har inkommit med ett brev angående barnrätt i praktiken.
KS/2017/0019/109-25
Rapport över obesvarade medborgarförslag bordläggs till nästkommande kommunfullmäktige i
november.
Ekonomirapport, oktober 2017, från Sveriges Kommuner och Landsting.

_____
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§ 277/17

Dnr KS/2017/0093/008-11

Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
Kurs 27
Kommunal ekonomi för förtroendevalda
Inkom
2017-11-02
Ämne
Kommunal ekonomi
Tid och plats 2017-12-20 Stockholm
Anmälan 3750 kr www.pwc.se/academy
Kurs 28
Inkom
Ämne

Kvinnojouren pax bjuder in till två föreläsningar
2017-11-02
23 november – hedersvåld
30 november - incest
Tid och plats 23 och 30 november – folkets hus Nynäshamn
Anmälan Senast 13 november info@kvinnojourenpax.org
______
Kopia: Akten
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§ 278/17

2015/0241/000

Information om Leader Stockholmsbygd och pågående projekt
Susanne Ortmanns, verksamhetsledare Leader Stockholmsbygd informerar om Leader
Stockholmsbygd. Leader är en metod där boende, föreningar och företag i ett område driver och
påverkar bygdens utveckling utifrån de förändringsbehov de identifierar. Projekten finansieras av
EU:s strukturfonder, svenska staten och kommuner som är del av respektive Leaderområde.
Leader Stockholmsbygd arbetar med medel från tre strukturfonder: Landsbygdsfonden, Havs- och
fiskerifonden och Socialfonden.
Cristina Escobedo Rudberg, projektledare kommunstyrelseförvaltningen informerar om aktuella
Leaderprojekt i kommunen. De aktuella projekten är:
Kika på Landsort
Utveckling av Landsorts fågelstation
Hamnutveckling på Landsort
Körunda friluftsområde
Sorunda lada
Krav studie Östersjö vattenbruk
_______
Kopia: Akten
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