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§ 180/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen.  
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§ 181/22 KS/2022/0317/450 

Avfallstaxa 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta SRV Återvinning AB:s förslag till 
avfallstaxa för år 2023. 

Ärendet 
SRV har inkommit med förslag till avfallstaxa 2023. SRV utgår från Avfall Sveriges index A12:1MD 
vilket innebär en generell kostnadsökning på 6,1 % för insamlingstjänster och 13,3 % för slam.  
 
Avfallstaxan består av en grundavgift och en avgift för vald hämtningstjänst. Grundavgiften ska 
täcka kostnader för administration såsom kundtjänst, information, HR och ledning samt kostnaderna 
för återvinningscentraler, farligt avfall och returpapper på återvinningsstationerna. Även kostnaden 
för utvecklingsarbete, nya projekt samt eventuell ersättning för inlämnat avfall ingår i grundavgiften. 
 
De olika hämtningstjänsterna skiljer sig åt i kostnad, för flerbostadshus och verksamheter påverkas 
också kostnaden av vald kärlstorlek och hämtningsintervall. För enbostadshus sker den största 
höjningen i kostnad för de som valt osorterad hämtningstjänst. För flerbostadshus sker en större 
höjning i både grundavgift samt källsorterad och osorterad hämtningstjänst. För verksamheter sker 
en stor sänkning för källsorterad hämtningstjänst. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta SRV Återvinning AB:s förslag till 
avfallstaxa för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Avfallstaxa 2023 version 2_0 
Underlag avfallstaxa 2023 

Skickas till 
Akten 
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§ 182/22 KS/2022/0285/206 

Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

 

Ärendet 
Enligt 27 kap 1 § första stycket miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter 
för förbundets kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG:s förordningar 
inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om taxan 
och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader som 
förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn. 
 
Den 24 augusti 2022 beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att föreslå 
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner att anta föreslagen taxa för 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt 
att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Utifrån samrådet som förbundet har haft med medlemskommunerna inför framtagandet av 
budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras 
från 1 280 kronor till 1 320 kronor i 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex 
för kommunal verksamhet.  
 
I taxan under ”Miljöfarlig verksamhet”, ”prövning/anmälan”, för kategori ”3. WC-avlopp till sluten 
tank (förutsätter godtagbart BDT-avlopp)” ändras föreslagen taxa från 3,5 till 5 timmar år 2023. I 
taxan under ”Päls, skinn och läder” för ”Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 
ton hudar eller skinn per kalenderår” ändras taxan från inget till timavgift för år 2023. 
 
Förbundets tillsyn finansieras med nio olika taxor samt den medlemsavgift förbundets 
medlemskommuner betalar för arbete som inte kan finansieras med avgifter. Grunderna för den 
föreslagna justeringen av timavgiften framgår av förbundets budget för 2023, vilken bilagts denna 
tjänsteskrivelse.  
 
Utöver justering av timavgiften föreslår förbundet justeringar samt tillägg redovisade nedan. 
Redaktionella ändringar såsom rättning av stavfel eller uppdaterade laghänvisningar redovisas inte 
separat då det inte påverkar avgiftens storlek eller taxans konstruktion. Vad gäller föreslagen 
justering så utgår den från förbundets erfarenhet av den tillsyn och prövning förbundet genomför. 
Avgiftens storlek utgår från det antal timmar som tillsynsbehovet motsvarar multiplicerat med 
timavgiften. En jämförelse med närliggande eller liknande kommuners motsvarande avgift i 2022 års 
taxa redovisas tillsammans med förbundets nuvarande samt föreslagna avgift. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 
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Beslutsunderlag 
Taxa prövning enligt miljöbalken 
Ärende 5, Taxa miljöbalken 2023 
Ärende 5, Taxa miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Akten 
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§ 183/22 KS/2022/0286/206 

Taxa för arbete enligt alkohollagen samt lagen om tobak och 
liknande produkter 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023 

Ärendet 
Utifrån samrådet som förbundet har haft med medlemskommunerna inför framtagandet av 
budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras 
från 1 280 kr till 1 320 kr i 2023 års taxa. Förbundet har vid beräkningen utgått från Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för 
kommunal verksamhet. 
 
Taxan har kompletterats med laghänvisning till den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, vilken 
förbundet kommer att få tillsynsansvaret för. Förbundet föreslår att anmälningsavgiften ska vara 
densamma som motsvarade anmälan för folköl samt e-cigaretter, dvs 0,5 timmar. Dessutom föreslås 
två justeringar samt ett tillägg gällande prövningsavgifter enligt alkohollagen. 
 
Den 24 augusti 2022, § 33, beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att 
föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun att anta föreslagen ny taxa för förbundets arbete  
enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023 

Beslutsunderlag 
- Beslut från direktionen i SMOHF § 40 gällande, Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter 
 

- Tjänsteskrivelse från SMOHF – Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter 

 
- Förslag till ny taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 

tobakfria nikotinprodukter  
 

Skickas till 
Akten  
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§ 184/22 KS/2022/0287/206 

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023 

Ärendet 
Översynen av förbundets taxor sker årligen i samband med att budgeten för kommande år tas fram. 
Av förbundsordningen framgår att vid framtagande av förbundets budget ska förbundets 
medlemskommuner ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. 
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både europeisk och 
nationell nivå. EU använder sig inom det här området framför allt av förordningar, vilket innebär att 
de är direkt tillämpliga i alla EU:s medlemsstater och till alla delar är bindande för var och en. 
Anledningen till att EU valt att använda sig av den här typen av rättsakt, till skillnad från direktiv 
som i stället införlivas i nationell rätt, är för att säkerställa att bestämmelserna blir lika inom hela EU. 
Kontrollförordningen (EU) 2017/625 anger i stor detalj hur den offentliga kontrollen inom 
livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss del också hur och när avgifter får tas ut. Regleringen 
på EU-nivå kompletteras med bestämmelser på nationell nivå.  
 
Livsmedelsavgiftsförordningen (2021:176) LAF föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. Det framgår också att om 
en kontrollmyndighet är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför 
kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Livsmedelsavgiftsförordningen anger vidare att avgifterna ska beräknas med kontrollförordningens 
allmänna princip om tillräckliga finansiella resurser i artikel 87.1 som grund. Kommunerna måste 
också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för 
livsmedelskontrollen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023 

Beslutsunderlag 
§ 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse 
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023 

Skickas till 
Akten 
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§ 185/22 KS/2022/0288/206 

Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023.   

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram förslag till taxa för 2023 avseende arbetet 
med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Översynen av förbundets taxor 
sker årligen i samband med att budgeten för kommande år tas fram. Av förbundsordningen framgår 
att vid framtagande av förbundets budget ska förbundets medlemskommuner ange de ekonomiska 
ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Vid samrådet med medlemskommunerna fastställdes 
att timavgiften för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska justeras från 
nuvarande 1 470 kronor till 1 490 kronor för år 2023.  

Utifrån samrådet som förbundet har haft med medlemskommunerna inför framtagandet av 
budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras 
från 1 470 kronor till 1 490 kronor i 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex 
för kommunal verksamhet. Redaktionella ändringar såsom rättning av stavfel eller uppdaterade 
laghänvisningar redovisas inte separat då det inte påverkar avgiftens storlek eller taxans 
konstruktion.  

Förbundets tillsyn finansieras med nio olika taxor samt den medlemsavgift våra medlemskommuner 
betalar för arbete som inte kan finansieras med avgifter. Grunderna för den föreslagna justeringen 
av timavgiften framgår av förbundets budget för 2023, vilken bilagts denna tjänsteskrivelse. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023.   

Beslutsunderlag 
§ 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse 
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023 

Skickas till 
Akten 
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§ 186/22 KS/2022/0289/206 

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn. Med stöd av 19 § andra stycket 
i lagen ges rättighet för kommunerna att meddela föreskrifter om tillsynsavgifternas storlek. 
Utgångspunkten i förarbetena är att den som orsakar en kostnad också ska betala för den. 
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all verksamhet som kommunen bedriver.  
 
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete justeras från 1 280 kronor till 1 320 kronor 
för 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Den 
föreslagna höjningen av timavgiften innebär en timavgiftsjustering på 3.9 %. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Beslut från direktionen i SMOHF § 36 gällande, Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
Tjänsteskrivelse från SMOHF – Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer  
Förslag till ny taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Skickas till 
Akten  
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§ 187/22 KS/2022/0290/206 

Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
förslag att 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter, samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram förslag till taxa för 2023 avseende arbetet 
med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter. Översynen av förbundets taxor sker årligen i 
samband med att budgeten för kommande år tas fram. Av förbundsordningen framgår att vid 
framtagande av förbundets budget ska förbundets medlemskommuner ange de ekonomiska 
ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Vid samrådet med medlemskommunerna fastställdes 
att timavgiften för kontrollen inom animaliska biprodukter ska justeras från nuvarande 1 280 kronor 
till 1 320 kronor för år 2023.  

Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får 
fullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för förbundets kostnader för arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om taxan och 
avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader som 
förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn.  
 
Utifrån samrådet som förbundet har haft med medlemskommunerna inför framtagandet av 
budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras 
från 1 280 kr till 1 320 kr i 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för 
kommunal verksamhet. Redaktionella ändringar såsom rättning av stavfel eller uppdaterade 
laghänvisningar redovisas inte separat då det inte påverkar avgiftens storlek eller taxans 
konstruktion.  

Förbundets tillsyn finansieras med nio olika taxor samt den medlemsavgift förbundets 
medlemskommuner betalar för arbete som inte kan finansieras med avgifter. Grunderna för den 
föreslagna justeringen av timavgiften framgår av förbundets budget för 2023, vilken bilagts denna 
tjänsteskrivelse. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
förslag att 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter, samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
§ 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter 
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse 
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023 

Skickas till 
Akten 
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§ 188/22 KS/2022/0291/206 

Taxa enligt strålskyddslagen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Utifrån det samråd som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund haft med medlemskommunerna 
inför framtagandet av budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med 
prövning och tillsyn justeras från 1 280 kr till 1 320 kr i 2023 års taxa.  

Avgiftsskyldig är den som  

1. bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller 

2. är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som 
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och regioners (SKR) upplägg för 
beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Den föreslagna höjningen 
av timavgiften innebär en justering på 3.9 %. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
- Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen. 
- Tjänsteskrivelse från SMOHF, Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med tillsyn enligt strålskyddslagen. 
- Beslut från direktionen i SMOHF 2022-08-24, § 38 gällande Taxa för Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen. 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 189/22 KS/2022/0292/206 

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt att den ska gälla från och med 1 
januari 2023 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram förslag till taxa för 2023 avseende arbetet 
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Översynen av förbundets taxor 
sker årligen i samband med att budgeten för kommande år tas fram. Av förbundsordningen framgår 
att vid framtagande av förbundets budget ska förbundets medlemskommuner ange de ekonomiska 
ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Vid samrådet med medlemskommunerna fastställdes 
att timavgiften för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska 
justeras från nuvarande 1 280 kronor till 1 320 kronor för år 2023.  

Utifrån samrådet förbundet haft med medlemskommunerna inför framtagandet av budgeten för 
2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1 280 kr 
till 1 320 kr i 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. 
Redaktionella ändringar såsom rättning av stavfel eller uppdaterade laghänvisningar redovisas inte 
separat då det inte påverkar avgiftens storlek eller taxans konstruktion.  

Förbundets tillsyn finansieras med nio olika taxor samt den medlemsavgift förbundets 
medlemskommuner betalar för arbete som inte kan finansieras med avgifter. Grunderna för den 
föreslagna justeringen av timavgiften framgår av förbundets budget för 2023, vilken bilagts denna 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt att den ska gälla från och med 1 
januari 2023 

Beslutsunderlag 
§ 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse 
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 190/22 KS/2019/0384/023 

Rapport Kommunövergripande handlingsplan för stärkt 
krisberedskap 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta rapporten ”Kommunövergripande handlingsplan för stärkt 
krisberedskap”.  

Ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en RSA (2 kap. 1 § LEH).  

Utifrån LEH finns en överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande SKR) som reglerar 
uppgifter för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019–2022. 
Överenskommelsen beskriver att kommunen ska använda underlaget från risk- och 
sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.  

Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge kommunens nämnder i uppdrag att senast 
den 1 oktober 2020 återkomma med rapport till fullmäktige som beskriver vilka åtgärder som 
vidtagits med anledning av genomförd RSA 2019. I tjänsteutlåtande KS/2019/0384/023–10 föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen ett fördjupat och samordnat analysarbete. Samordningsarbetet har 
försenats av oförutsedda händelser som Covid-19, branden i Kagghamra och flyktingmottagande 
från Ukraina.  

Kommunstyrelseförvaltningen har bedrivit ett samordnat analysarbete och sett över samtliga 
åtgärdsförslag. I rapporten presenteras en kommunövergripande handlingsplan för att stärka 
kommunens beredskap. Handlingsplanen innehåller 14 åtgärder som till stor del inkluderar samtliga 
förvaltningar och större projekt som är betydelsefulla för kommunens krisberedskap. Vidare 
presenteras en bedömning av övriga åtgärder, åtgärder som inte är relevanta, som redan är 
genomförda eller som ingår i kommunens kontinuerliga arbete, för att bidra till ökad medvetenhet 
om kommunens krisberedskapsarbete. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta rapporten ”Kommunövergripande handlingsplan för stärkt 
krisberedskap”.  

Beslutsunderlag 
Kommunövergripande handlingsplan för stärkt krisberedskap 

Skickas till 
Akten 
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§ 191/22 KS/2022/0331/104 

Politiska sekreterare 2023–2026 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunfullmäktiges beslut 
2018-03-14 § 50, att gälla från 1 januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska 
sekreterare hanteras inom kommunfullmäktiges budget. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-14 § 50 att införa politiska sekreterare för att bistå 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun under mandatperioden 2018–2022. Upplägget för de 
politiska sekreterarna grundar sig i kommunstyrelseförvaltningens utredning om politiska sekreterare 
(KS/2017/0189/104–11). I detta ärende föreslås beslutet om politiska sekreterare förlängas från 1 
januari 2023 till 31 december 2026, detta på samma sätt som i kommunfullmäktiges beslut 2018-
03-14 § 50. 
 
Den lönemodell som tillämpas för politiska sekreterare i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2018-03-14 § 50 är 50 % av riksdagsmannaarvodet multiplicerat med den procentuella andelen 
erhållen politisk sekreterare. Riksdagsmannaarvodet är 71 500 kronor sedan januari 2022. 
Ytterligare kostnad tillkommer för IT och telefoni. Totalt 425 % politiska sekreterare (4,25 
heltidstjänster) kommer partierna ha rätt till under året, detta i jämförelse med 450 % per år under 
mandatperioden 2018–2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunfullmäktiges beslut 
2018-03-14 § 50, att gälla från 1 januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska 
sekreterare hanteras inom kommunfullmäktiges budget. 

Beslutsunderlag 
Beslut – ks § 50 2018-03-14 
(Rev) Utredning om politiska sekreterare, Nynäshamn 
Förslag till införande av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
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§ 192/22 KS/2022/0088/282 

Regler för användning av personalmatsalen Lanternan samt 
kommunens personalgym 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta förslag till regler för användning av personalmatsalen Lanternan samt kommunens 
personalgym. 

2. I och med att dessa regler träder i kraft upphävs dokumentet Abonnering och beställning 
från Café Lanternan, daterat den 13 mars 2013. 

3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny prislista för abonnering och 
beställning från Café Lanternan.  

4. Ge kommundirektören delegation på att vid behov revidera de aktuella reglerna. 

Ärendet 
I kommunhuset i Nynäshamns kommun samlas de flesta av kommunens administrativa 
verksamheter. Utspritt i huset finns därmed anställd personal från kommunens samtliga 
förvaltningar. I huset har även kommunens ledande politiker sin arbetsplats.  

Vissa av kommunens verksamheter, såsom socialförvaltningens personal, är i större utsträckning 
utsatta för situationer som kan innebära risker utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Detta då många av 
de personer som de möter lever under utsatta och stressfyllda förhållanden.  

I kommunhuset förvaras också en mängd information, både i fysisk form och digital. En betydande 
del av informationen omfattas även av sekretess vilket innebär att det viktigt att kommunen har ett 
starkt skalskydd och besöksrutiner som innebär att obehöriga begränsas möjligheten att tillgodogöra 
sig information. Det har även under det senaste året förekommit problem med stölder av utrustning 
och datorer i kommunhuset. Ur detta perspektiv är det viktigt för kommunen att ha kontroll över 
vilka besökare som vistas i kommunhuset. Samtliga anställda ska därför använda sitt eget 
passerkort för att få tillträde till kommunhusets lokaler och besökare ska tas emot och vara under 
uppsikt av behörig personal. 

I kommunhuset finns, utöver kontorsarbetsplatser, ett antal sammanträdesrum för möten och 
konferenser. Kommunen har även en personalmatsal, Lanternan, en bokningsbar matsal ”lilla 
matsalen” båda i hus A plan 8, samt ett gym som kan användas av kommunens anställda.  

De regler som nu föreslås är framtagna i syfte att tydliggöra användningen av personalmatsalen 
Lanternan, ”lilla matsalen” samt gymlokalen som ligger i källaren i hus A. 

Av förslaget framgår att personalmatsalen Lanternan och ”lilla matsalen” enbart ska vara tillgängliga 
för kommunens anställda, förtroendevalda politiker vars partier har minst 1 mandat i fullmäktige, 
fackliga föreningar för möten med kommunanställda samt kommunens personalförening. Av 
förslaget framgår vidare att det enbart är möjligt att boka personalmatsalen för möten eller 
sammankomster som är kopplade till det kommunala uppdraget. I enlighet med förslaget är det 
således inte möjligt för exempelvis politiska partier representerade i kommunfullmäktige att boka 
sammanträdesrummen för att hålla medlemsmöten, utåtriktad politisk verksamhet eller liknande. 
Det är enligt det nya förslaget inte heller tillåtet att boka personalmatsalen för att genomföra privata 
arrangemang.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta förslag till regler för användning av personalmatsalen Lanternan samt kommunens 
personalgym. 
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2. I och med att dessa regler träder i kraft upphävs dokumentet Abonnering och beställning 
från Café Lanternan, daterat den 13 mars 2013. 

3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny prislista för abonnering och 
beställning från Café Lanternan.  

4. Ge kommundirektören delegation på att vid behov revidera de aktuella reglerna. 

Beslutsunderlag 
Förslag till regler för användning av personalmatsalen Lanternan samt kommunhusets personalgym. 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, Serviceenheten, Abonnering och beställning från Café 
Lanternan, 2013-03-13 

Skickas till 
Akten 
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§ 193/22 KS/2021/0361/003 

Revidering av anvisningar för flaggning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta förslag till Riktlinjer för kommunal flaggning i Nynäshamns kommun. 
2. I och med att de nya anvisningarna för flaggning träder i kraft upphävs kommunens tidigare 

anvisningar för flaggning, antagna av kommunstyrelsen den 22 augusti 2012 § 190. 

Ärendet 
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning har i 
sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det 
kommunala engagemanget. I vårt land och i internationellt samarbete är flaggan dessutom vår 
främsta symbol för Sverige och därmed också för de demokratiska värden som förenar oss – fred, 
frihet och respekt för mänskliga rättigheter. 

Nynäshamns kommun genomför flaggning för att uppmärksamma allmänna flaggdagar, utländska 
besök samt andra högtidliga tillfällen.  

Den 22 augusti 2012 § 190 tog kommunstyrelsen beslut om att anta anvisningar för flaggning i 
Nynäshamns kommun.  Kommunstyrelseförvaltningen har sett behov av att se över de aktuella 
anvisningarna och revidera dem utifrån kommunens nuvarande organisation då bland annat en ny 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd bildats som ansvarar för kommunens gästhamn istället för 
samhällsbyggnadsnämnden och för Campus och gymnasiet istället för barn- och 
utbildningsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har även sett ett behov av att komplettera 
anvisningarna så att de på ett mer detaljerat sätt reglerar hur och när flaggning på kommunens 
flaggstänger ska gå till samt vem i organisationen som har ansvaret för att säkerställa att flaggning 
genomförs.  
 
Av förslag till nya riktlinjer för flaggning framgår bland annat krav på flaggan, vilka tider som 
flaggan normalt sätt ska vara hissad samt vilka av kommunens flaggstänger som ska anses vara 
officiella flaggstänger, det vill säga den flaggstång som ska användas för att hissa svenska flaggan. 

Av det reviderade förslaget till riktlinjer regleras även hur flaggning ska genomföras på allmänna 
flaggdagar, vid sorg/dödsfall av anställda och förtroendevalda, vid utländskt besök, officiellt besök, 
för att fira Europadagen samt Stockholms Pride-festival och hur flaggning med kommunlogga ska 
ske. Riktlinjerna reglerar även hur flaggning ska genomföras på de platser där kommunen har tre, 
fem eller sex flaggstänger, såsom vid Malmtorget, vid Gästhamnen eller vid Lövhagen.  

Förslag till riktlinjer för flaggning har under perioden 21 april 2022 till och med den 31 augusti 2022 
varit ute på remiss till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt till samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. 
Nämndernas svar på remissen samt kommunstyrelsens justeringar av det aktuella styrdokumentet 
hanteras i kommunstyrelseförvaltningens Rapport - Revidering av anvisningar för flaggning, daterad 
2022-09-22. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta förslag till Riktlinjer för kommunal flaggning i Nynäshamns kommun. 
2. I och med att de nya anvisningarna för flaggning träder i kraft upphävs kommunens tidigare 

anvisningar för flaggning, antagna av kommunstyrelsen den 22 augusti 2012 § 190. 
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Beslutsunderlag 
Anvisningar för flaggning, antagna av kommunstyrelsen den 22 augusti 2012 § 190. 
Förslag till riktlinjer för kommunal flaggning i Nynäshamns kommun 
Rapport – Revidering av anvisningar för flaggning, daterad 2022-09-22. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 15 juni 2022 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut den 21 juni 2022 § 69, med tillhörande 
tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut den 24 augusti 2022 § 89, med tillhörande tjänsteskrivelse 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2022 § 195 med tillhörande tjänsteskrivelse  

Skickas till 
Akten 
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§ 194/22 KS/2022/0178/022 

Förslag till nya Riktlinjer för åtgärder vid dödsfall och 
begravning gällande anställda och förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande 
anställda och förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 

2. I och med att den nya riktlinjen träder ikraft upphävs kommunstyrelsens gällande riktlinjer 
för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande anställda och förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun, antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2009 § 67. 

Ärendet 
När en medarbetare och arbetskamrat går bort påverkas alla i dennes närhet, inte minst på den 
aktuella arbetsplatsen. Mitt i en sorgeprocess efter ett omtumlande dödsbud kan det vara svårt att 
koncentrera sig på de många praktiska angelägenheter som samtidigt behöver ordnas och planeras 
för.  

Kommunens riktlinjer för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande anställda och 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun är framtagna som ett stöd för chefer vid inträffat dödsfall av 
en medarbetare eller förtroendevald. Riktlinjerna ska tillämpas både vid akut dödsfall eller när en 
medarbetare eller förtroendevald har avlidit efter en längre tids frånvaro och sjukdom.  
 
I samband med kommunstyrelseförvaltningens arbete med att se över kommunens anvisningar för 
flaggning uppmärksammades kommunstyrelseförvaltningen även på behovet att se över och 
revidera kommunens riktlinjer för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande anställda och 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun (nedan kallad riktlinjer vid dödsfall).  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de delar i riktlinjerna vid dödsfall som reglerar 
sorgeflaggning, det vill säga flaggning med svenska flaggan på halv stång vid besked om dödsfall 
och vid begravningsdag av medarbetare eller förtroendevald, ska föras över till kommunens 
övergripande riktlinjer för flaggning. Detta för att undvika en dubbelreglering som skulle kunna 
innebära att sorgeflaggningen regleras på två olika sätt i två olika styrdokument.  
 
Sedan de nu gällande riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen år 2009 har även 
kommunstyrelseförvaltningens organisation förändrats vilket föranleder ytterligare revideringar i den 
rutin som beskrivs i riktlinjerna. Kommunstyrelseförvaltningens ”Telefoni och Reception” har bytt 
namn till ”kontaktcenter” och ”kommunstyrelseförvaltningens enhet 3/Arbetsgivaravdelningen” har 
bytt namn till ”HR-avdelningen”. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att riktlinjerna 
revideras för att spegla den nu gällande organisationen.  
 
Slutligen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att även kommunalråd bör omfattas av riktlinjerna 
och inte enbart fullmäktiges ledamöter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande 
anställda och förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 
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2. I och med att den nya riktlinjen träder ikraft upphävs kommunstyrelsens gällande riktlinjer 
för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande anställda och förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun, antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2009 § 67. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya riktlinjer för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande anställda och 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun 
Riktlinjer för åtgärder vid dödsfall och begravning gällande anställda och förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun, antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2009 § 67 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 195/22 KS/2016/0217/214 

Tilläggsavtal till exploateringsavtal - ansvar för utförande av 
södra allmänna platsen, Kullsta 2 m.fl. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

1. Godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl, Nynäshamns 
kommun. 

Protokollsanteckning 
Underlaget kommer kompletteras innan utskick till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I exploateringsavtalet anges att kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt 
drift och underhåll av allmänna platser inom exploateringsområdet. Exploatören ska bekosta 
upphandling, projektering, byggledning, kontroll, besiktning och utbyggnad av allmän plats inom 
planområdet.  
 
Den södra allmänna platsen består av anläggningar (bl.a. stödmurar, trappa och ramp) för att 
möjliggöra passage söder om bostadsområdet mellan Nynäsgårds station och Centralgatan. Den 
södra allmänna platsen ligger i direkt anslutning till det nya bostadsområdet i norr, spårområdet i 
väster samt branter i öster och söder. Det innebär att utbyggnaden av den södra allmänna platsen 
är beroende av passage genom exploatörens arbetsområde för bostadsbebyggelsen och kan således 
inte genomföras förrän det att bostadsområdet färdigställts till den grad att inhägnaden kan 
bortforslas. Vidare är den befintliga södra passagen delvis belägen inom exploatörens kvartersmark. 
Den befintliga södra passagen behöver stängas av under utbyggnaden av bostadsområdet i 
samband med att arbetsplatsen inhägnas och till dess att den södra allmänna platsen är färdigställd.  
 
Genom att låta exploatören genomföra utbyggnaden av den södra allmänna platsen kan detta ske i 
samband med utbyggnad av bostadsområdet. Den södra allmänna platsen kan då införlivas i 
arbetsområdet för bostadsproduktionen och tillåter samordning av markarbetena. Ett sådant 
förfarande möjliggör tidigare färdigställande av den södra allmänna platsen med kortare 
avstängning av passagen Centralgatan – Nynäsgårds station som följd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

1. Godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl, Nynäshamns 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl. 
Tilläggsavtal till exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl. 
Kartbilaga A (bilaga till tillgäggsavtal) 

Skickas till 
Akten  
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§ 196/22 KS/2021/0348/303 

Reviderat förslag till VA-plan, godkännande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna VA-planen 
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringar som följer av VA-planen i lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Ärendet 
Den nya VA-planen ersätter kommunens VA-plan som antogs av Kommunfullmäktige som en VA-
strategi 2012 och en VA-utvecklingsplan 2014. Den ersätter också Riktlinjer och krav för enskilt 
vatten och avlopp i Nynäshamns kommun från 2017. 
 
VA-planen var i huvudsak inriktad på fastigheter med enskilt/gemensamt VA. Strategin var att 
ansluta ungefär hälften av de fastigheter som har enskilt VA till kommunalt vatten och avlopp, cirka 
2500 fastigheter, under en femtonårsperiod. Genomförandet av VA-utbyggnadsplanen gick 
långsammare än planerat. Sedan VA-planens antagande har både kraven och förutsättningarna 
förändrats och under 2019 påbörjades arbetet med en översyn av VA-planen. 
 
I översynen av VA-planen har följande faktorer undersökts närmare 
• Konsekvenser med avseende på utbyggnad till Ekeby 
• Kostnader och tidsplan för fortsatt VA-utbyggnad 
• Ny översiktsplan och prognos för antal VA-anslutna och vattenförbrukning 
• Statens utredning om hållbara vattentjänster 
• Teknik för enskilt VA 
• Mer kunskap om grundvattensituationen i framför allt sydvästra skärgården 
• Ökad medvetenhet om klimat och naturresurshushållning 
• Nya detaljplaner inför VA-utbyggnad och huvudmannaskap på vägar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna VA-planen 
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringar som följer av VA-planen i lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande. 

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
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§ 197/22 KS/2022/0266/214 

Planbesked för fastigheten Fyren 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planbesked för fastigheten Fyren 27.  
 
En ny detaljplan beräknas kunna antas år 2026.  

Ärendet 
Civesta har ansökt om planbesked på fastigheten Fyren 27. Fastigheten ligger vid korsningen 
Hamngatan/Fredsgatan i centrala Nynäshamn. Syftet är att upprätta ett flerbostadshus i tre eller 
fyra våningar, med totalt mellan 17 och 22 lägenheter i olika storlekar, beroende på våningsantalet. 
I bottenvåningen föreslås även en lokal på 60 kvadratmeter som kan användas för handel eller 
andra ändamål. Parkering löses i garage.  
 
På fastigheten finns idag ett enbostadshus i två våningar. Sökanden avser att om möjligt flytta det 
befintliga huset till en ny plats.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planbesked för fastigheten Fyren 27.  
 
En ny detaljplan beräknas kunna antas år 2026.  

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 

Skickas till 
Akten 
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§ 198/22 KS/2022/0312/511 

Svar på remiss från Länsstyrelsen - Förslag om förbud mot 
omkörning på väg 73 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande. 

Ärendet 
Länsstyrelsen har fått in ett förslag om förbud mot omkörning på väg 73. Förslaget anger att det är 
en sträcka med en fil i vardera riktningen från Nynäshamn och innan motorvägen börjar. 
Förslagsställaren redogör att själv fått möte på sträckan med en omkörande bil. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län 
Förslag – heldragen linje väg 73 

Skickas till 
Akten 
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§ 199/22 KS/2019/0517/420 

Fortsatt medverkan i projektet Fossilfritt 2030 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. a) Kommunen ska ansöka om medlemskap i BioDriv Öst till en kostnad av 34 000 kronor 
per år. 
b) bemyndiga planeringschefen att underteckna medfinansieringsintyg för Fossilfritt 2030 
och medlemsansökan i BioDriv Öst.   

Ärendet 
Under perioden 2020–2022 har Nynäshamns kommun medverkat i projektet Fossilfritt 2030. 
Projektet är en storregional kraftsamling för omställningen till förnybara drivmedel i Stockholm, 
Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Syftet med projektet är att 
stötta projektdeltagarna i deras arbete med att ställa om till förnybara drivmedel, så att lokala, 
nationella och globala klimatmål till 2030 kan nås.   
 
Projektets arbetsmetod bygger på att samtliga projektdeltagare erbjuds både gemensamt och 
individuellt anpassat expertstöd och rådgivning i omställningen till förnybara drivmedel. Utöver  
detta erbjuder projektet löpande möjlighet att delta i relevanta nätverk, seminarier, workshops och 
utbildningar. Projektledningen tar även fram vägledningar och informationsmaterial som underlättar 
omställningsarbetet.  
 
Under projekttiden har Nynäshamns kommun erbjudits individuellt operativt stöd och rådgivning i 
sitt arbete med fossilfria transporter och hållbart resande. Kommunen har även deltagit i 
projektgemensamma insatser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. a) Kommunen ska ansöka om medlemskap i BioDriv Öst till en kostnad av 34 000 kronor 
per år. 
b) bemyndiga planeringschefen att underteckna medfinansieringsintyg för Fossilfritt 2030 
och medlemsansökan i BioDriv Öst.   

eller 
2. a) Kommunen ska delta i projektet Fossilfritt 2030 som icke-medlem i BioDriv Öst till en 

kostnad av 51 000 kronor per år under perioden 2023-2025.   
b) Bemyndiga planeringschefen att underteckna medfinansieringsintyg för Fossilfritt 2030. 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag alternativ 1. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan om att delta i fortsatt etapp av Fossilfritt 2030 
Infoblad FF2030 
Medfinansieringsintyg Nynäshamns kommun 
Beslut – Ks § 9 2020-01-16 – Ansökan till projekt för transportsektorns omställning fossilfritt 2030 

Skickas till 
Akten  
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§ 200/22 KS/2022/0338/880 

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023–2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns 
kommun 2023–2024. 

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet. 
Kommunfullmäktige antog den 11 maj 2016 § 95 en biblioteksplan för åren 2016-2019. Planens 
giltighetstid har förlängts av kommunfullmäktige vid flera tillfällen, senast den 10 mars 2022 § 44 till 
och med den 31 december 2022. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat kommunstyrelseförvaltningen om att kultur- och 
fritidsnämnden den 24 oktober 2022 kommer besluta att överlämna Biblioteksplan för Nynäshamns 
kommun 2023-2024 till kommunfullmäktige för antagande. Biblioteksplanen behöver antas av 
kommunfullmäktige innan årsskiftet då tidigare biblioteksplan upphör att gälla. Ärendet anses därför 
som brådskande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns 
kommun 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2023-2024 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsnämnden – Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023-2024 
Beslut från kultur- och fritidsnämnden – Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023-2024 

Skickas till 
Akten 
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§ 201/22  

Personalfrågor 
Personalchef Linn Marsten informerar om resultatet på medarbetarundersökningen.  



 

PROTOKOLL Sida 29(30) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 202/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  



 

PROTOKOLL Sida 30(30) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203/22  

Nästa sammanträde 30 november 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 30 november 2022 klockan 09.00. 
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