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Beslutande
Daniel Adborn (FP), ordförande
Adriana Haxhimustafa (S) ersätter Anna Ljungdell (S)
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Miriam Malm (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S)
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP)
Marianne Jonsson (M)
Helen A Jonsson (M)
Tommy Cumzelius (M)
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)

Övriga
Maria Strömkvist (S), ordförande Kfn
Ola Hägg (S), ordförande son
Birgitta Elvås, kommunchef
Sirpa Slotte, tf ekonomichef
Anna Elkund, Planeringschef
Hans Friberg, Näringslivschef
Yvonne Persson, sekreterare
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Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 22 oktober 2014
166. Näringslivsfrågor
167. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
168. Rapport om Södertörnssamarbetet
169. Ekonomisk uppföljning
170. Skattesatsen för kommunalskatten 2015
171. Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden
1 januari - 31 augusti 2014
172. Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2014
173. Beslut om ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015
174. Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, att gälla fr o m 2015
175. Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och
daglig verksamhet
176. Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningen mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms
läns landsting
177. Svar på motion om förbättrade möjligheter till källsortering nära bostaden
178. Antal asylsökande ensamkommande barn till Nynäshamn
179. Yttrande i samrådet inför tillståndsprövning av SAKAB, verksamheter i
Stora Vika kalkbrott
180. Medel till projektledare för Rik Fritid
181. Yttrande över remiss från Kommunförbundet Stockholms län om
”Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018”
182. Yttrande över remiss om IT-forums framtida inriktning (2015-)
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183. Remiss av förslag till ändring av förordningen om producentansvar för däck
184. Yttrande över remiss om Mälardalsrådets utskott
185. Balanslistan
186. Anmälan av delegationsbeslut
187. Skrivelser och beslut
188. Cirkulär

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5(39)

Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 166

Ks § 166

Näringslivsfrågor
Hans Friberg, näringslivschef, rapporterar från näringslivskommittén och
informerar om att Nynäshamns kommun tagit fram en näringslivsstrategi som ska
bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra kommunens arbete för
näringslivsutveckling samt en handlingsplan som ska beskriva tillvägagångssättet.
Hans Friberg informerar om kommande seminarium för upphandling samt
frukostmöte den 11 november kl. 07.30 -09.00 på Skärgårdshotellet där
företagarna i Nynäshamns bjuds in för att få en presentation av
näringslivsstrategin och handlingsplanen.
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Ks § 167

§ 167
Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Thomas Johansson, (S) informerar om säkerhetsmöte på Vanstaskolan.
_______
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§ 168

Ks § 168

Rapport om Södertörnssamarbetet
Birgitta Elvås, kommunchef, informerar om projektet samordnade
varutransporter.
_______
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§ 169

Ks § 169

Ekonomisk uppföljning
Sirpa Slotte, tf ekonomichef, informerar om aktuell årsprognos för kommunens
budget.
_______
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Akten

Ks § 170

Dnr2014/69/041

Skattesatsen för kommunalskatten år 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
− Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2015 till 19:83 kr per
skattekrona.
Miriam Malm (V) deltar ej i kommunstyrelsens beslut.
Ärendebeskrivning
Behandlingen av Mål och budget 2015 – 2018 har skjutits fram till
kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2014, p g a försening av
beredningen med anledning av valet.
Kommunallagen kräver, kap 8 § 9, att beslut om fastställande av skattesatsen ska
tas före november månads utgång. Därför föreslås att beslut om skattesats för
2015 tas i november 2014.
Förslaget innebär oförändrad skattesats på 19:83 kr per skattekrona för 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
− Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2015 till 19:83 kr per
skattekrona.
________
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Ks § 171
Ec
Akten

Dnr 2014/65/042

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden
1 januari - 31 augusti 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T2) för
kommunstyrelsens verksamheter perioden 1 januari – 31 augusti 2014, med
justering av skrivelsen i enlighet med kommunchefens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Adborn, ordförande, föreslår att kommunstyrelsen godkänner
tertialuppföljningen (T2) för kommunstyrelsens verksamheter perioden 1 januari –
31 augusti 2014, med justering av skrivelsen i enlighet med kommunchefens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till
beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för
kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – augusti 2014.
Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2014-08-31 uppgår till
6,1 mnkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret 2014 är ett resultat på 1,0 mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T2) för
kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 31 augusti 2014.
_______
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Akten

Ks § 172

Dnr 2014/58/042

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2014, med
justering av skrivelsen i enlighet med kommunchefens förslag.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Adborn, ordförande, föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att:
1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2014, med
justering av skrivelsen i enlighet med kommunchefens förslag.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade
medel bevilja:
1. Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner kronor
för sommarjobben.
2. Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1,9 miljoner kronor
för utbyggnad av trådlöst nätverk i verksamhetslokalerna för skolor och
förskolor.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner
kronor för evakueringskostnader av förskolor.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning från nämndernas och de
kommunala företagens uppföljningsrapporter upprättat en delårsrapport för
verksamheten som bedrivits under perioden januari – augusti 2014. Rapporten
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innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med motsvarande period
2013 för kommunen och en motsvarande redovisning för koncernen Nynäshamns
kommun. I rapporten ingår också en prognos för utfallet för helåret 2014
Resultatet totalt för delårsbokslutet är 47,4 mnkr.
Investeringsverksamheten för perioden uppgår till 49,1 mnkr.
Prognosen för helåret 2014 är ett resultat på 23,4 mnkr. Det beräknade resultatet
är 3,4 mnkr bättre än budget.
De kommunala bolagens verksamhet och ekonomi
Nynäshamnsbostäder visar efter perioden ett resultat på 2,4 mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2014.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade
medel bevilja:
3. Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner kronor
för sommarjobben
4. Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1,9 miljoner kronor
för utbyggnad av trådlöst nätverk i verksamhetslokalerna för skolor och
förskolor.
5. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner
kronor för evakueringskostnader av förskolor.
_______
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Ks § 173
Akten

Dnr 2014/153/450

Beslut om ändringar i renhållningstaxan att gälla från och
med 1 januari 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan
enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
SRV justerar och eller ändrar renhållningstaxan årligen för att anpassa den till
kostnadsnivån och/eller för att genom taxan styra insamlingen av hushållsavfall.
Efter beslut i SRVs styrelse den 27 maj föreslås att respektive
kommunfullmäktige i ägarkommunerna fastställer renhållningstaxan i enlighet
med förslaget. Förslaget på ny renhållningstaxa avses gälla från och med 1 januari
2015. Information om förändringar i taxan går ut till berörda kommuninvånare när
samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige har tagit beslut.
I skrivelse från SRV den 30 september 2014 framkommer att SRV önskar dra
tillbaka den del av föreslagen taxa som avser införande av ny avgift för besiktning
av ny eller ombyggd slamanläggning (punkt 1.5) då det inte är tillåtet att debitera
detta separat.
Den föreslagna taxan innehåller i huvudsak följande förändringar.
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

En generell ökning med 1 % för alla taxor
Tillåta max ett extra kärl per hushåll
Debitering för extra kärl i kombination med tjänsten Sortera hemma
Felsorteringsavgift
Tömning av fosforkällor
För restaurang och storkök - taxa för djupbehållare samt taxa för 370 l
matavfallskärl
Matavfallsinsamling i flerbostadshus - förslag på ändring av
övergångstaxan samt ökad grundavgift
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Ks § 173
Beslutsunderlag
Enligt utskick från SRV
• Förslag på Renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2015
• Bilaga som beskriver de förändringar som föreslås gälla från och
med 1 januari 2015
• Bilagor 3 a-c som visar jämförelse mellan taxa 2014 och 2015
• Kopia av styrelseprotokoll från SRVs styrelsemöte 27 maj 2014
• Skrivelse från SRV 30 september 2014
Synpunkter
Förvaltningen har inte något att erinra mot förslaget inkluderat justeringen som
aviserats i skrivelse den 30 september 2014. Den generella höjningen på 1 % är rimlig
och speglar den allmänna kostnadsökningen för verksamheten. Övriga mer
principiella ändringar har påkallats för att öka tydligheten i taxan. En ny taxa för
tömning av fosforkällor föreslås. Förslaget avser tömning av fosforkällor som är sista
behandlingssteget i enskilda avloppsanläggningar där fosforet ska fastläggas innan
utsläpp. Förslaget har behandlats i SRVs styrelse enligt protokoll från den 27 maj.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan
enligt förslaget.
_______
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Akten

Ks § 174

Dnr 2014/0149/206

Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, att gälla fr o m 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken antas och gäller från och med den 1 januari 2015. Därmed upphör
nuvarande taxa att gälla.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. De avgifter som förbundet tar ut för arbetet grundas på
den taxa som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer.
Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att
kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar ny taxa för arbetet med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att gälla från och med 1 januari 2015. Den
föreslagna ändringen i förhållande till nu gällande taxa är att avgiften per timme
nedlagd kontrolltid höjs till 920 kronor. Timavgiften har sedan 2010 varit 810
kronor. Därutöver föreslår förbundet att timavgift tas ut även för handläggning vid
anmälan om ändring av mindre, befintliga och godkända avlopp. Enligt nu
gällande taxa utgår timavgift enbart för större anläggningar, medan en fast avgift
motsvarande 4,5 timmar tas ut för mindre anläggningar. En övergång till timavgift
skulle bättre anpassa storleken på avgiften till ärendets omfattning.
Den 22 september 2014 har Smohf kommit in med ett justerat förslag till ny
Taxebilaga 1 till Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, med anledning av en laghänvisning som
inte längre är aktuell.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra och föreslår att Nynäshamns
kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken antas och gäller från och med den 1 januari 2015. Därmed upphör
nuvarande taxa att gälla.
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Ks § 172
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 106.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
________
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Ks § 175

Dnr 2014/0139/009

Akten

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och
daglig verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att beslutat att:
1. § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
3. denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
4. förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
5. landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
Ärendebeskrivning
Det nya förslaget innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser
inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig
verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och
sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering.
Fördelning av ansvar sker enligt förteckning. Se KSLs rekommendation
2014-06- 12, DNR KSL/13/0045-60, Hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet, bilaga 1.
Normaliseringsprincipen gäller och innebär:
Om individ tillhörande målgruppen önskar få hälso- och sjukvårdsinsatsen i
öppenvård (inom husläkarverksamhet och primärvårdsrehabilitering) kan de välja,
eller få hjälp att välja, alternativ i linje med övrig befolkning. För övriga hälsooch sjukvårdsinsatser har målgruppen tillgång till dessa i likhet med övriga
invånare.
Kommunförbundet i Stockholms Läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt
sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner besluta att:
§ 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
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Ks § 175
Skatteväxlingen föreslås ske den 1 januari 2016. Om kommunerna tar över
verksamheten före den 1 januari 2016 ska Stockholms läns landsting ersätta
kommunerna. Se vidare bilaga 1.
Förvaltningarnas synpunkter
Socialförvaltningen ställer sig bakom KSLs förslag och tror att förslaget innebär
att målgruppen får en bättre kontinuitet och därmed en bättre kvalitet inom hälsooch sjukvårdsområdet.
I dagsläget är det inte möjligt att veta exakt hur stora kostnaderna för hälso- och
sjukvården kommer att bli för målgruppen vid övertagandet. Utgångspunkten är
att vi bemannar utifrån den summa som skatteväxlingen ger. Vi räknar med att
kunna utveckla en viss samordning med våra nuvarande resurser för hälso- och
sjukvård för att kunna erbjuda en god och säker vård dygnet runt.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i socialförvaltningens synpunkter och
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt
förslaget.

För mer information, se förvaltningens skrivelse daterad 2014-09-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att beslutat att:
1. § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
3. denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
4. förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
5. landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
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Ks § 175
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 104.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att beslutat att:
1. § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
3. denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
4. förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
5. landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
_________
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Ks § 176

Dnr 2014/0165/612

Akten

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan
kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner
som anslutit sig samt Stockholms läns landsting
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns
landsting.
Ärendebeskrivning
Det nya samverkansavtalet skiljer något från det nuvarande avtalet. Bland annat är
det några nya och förändrade mål för avtalet, tidigare definierades de som syften.
Nytt är att avtalet ska uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter
elevernas behov, att skapa bästa möjliga förutsättningar för regional dialog i syfte
att samordna planering och dimensionering så att efterfrågan och utbud är i
balans, att öka likvärdigheten i utbildningarna för att uppnå högre kvalitet, att öka
genomströmningen i gymnasieskolan för att fler ungdomar ska fullfölja
utbildningen inom tre år samt att förädlingsvärden definieras för att kunna
användas i utvärderingen.
I det nya avtalet finns skrivningar om att avtalsparterna åtar sig aktivt att arbeta
mot målet att tillämpa gemensam programpeng till nationella program. I
programpengen ska poster för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration samt lokalkostnader ingå. I förekommande fall ska även
tilläggsbelopp för modersmål ingå. Utöver programpengen ska det ingå ett
strukturtillägg som baseras på varje elevs meritvärde från grundskolan.
I avtalet regleras också om att årligen besluta om eventuell justering av
programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSL:s beredningsorgan.
Förvaltningarnas synpunkter
Ärendet har beretts med stöd av barn- och utbildningsförvaltningen.
Det nya samverkansavtalets § 9 formulering att ”Avtalsparterna åtar sig att aktivt
arbeta mot målet att tillämpa en gemensam programpeng till nationella program”
innebär att Nynäshamns kommuns eget gymnasium tilldelas samma programpeng
som de Nynäshamnselever som läser på andra gymnasier inom samverkansområdet. Målet med samverkansavtalet är att ge eleverna likvärdiga villkor
oavsett om de går i kommunens eget gymnasium eller ej.
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Vad gäller de elever som väljer ett gymnasium utanför kommunen ökar inte
Interkommunal ersättning (IKE). Modellen för strukturtillägg innebär att
kostnaden för IKE inte ökar nämnvärt då strukturtillägget omfördelas efter
elevernas meritvärde.
Om Nynäshamn använder ”länsprislistan” som programpeng för 2015 kommer
kommunens kostnad för det egna gymnasiet öka med ca 1,3 mnkr. Detta är räknat
på ett årssnitt av 437 elever. (Vårterminen 2015 450 elever och höstterminen 2015
424 elever.). Hänsyn till kostnadsökningen är tagen i det Mål och budgetförslag
som kommunstyrelsen beslutade om 2014-06-18.
Det är fortfarande minskade elevkullar i gymnasieåldrarna. Förskolan och de lägre
årskurserna i grundskolan har ett ökande elevantal så trenden med minskande
elevkullar i gymnasiet kommer att vända läsåret 2018/2019.
En fördel med ett ”fast” strukturtillägg/tilläggsbelopp grundat på meritvärde
innebär att diskussioner om vilket tilläggsbelopp en elev ska ha, mellan
Nynäshamns kommun och andra gymnasier i samverkansområdet, upphör.
Kostnaden för interkommunala ersättningar (IKE) är lättare att budgetera då
strukturtillägget är fastställt som en del av programpengen då den är grundad på
elevens meritvärde.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att anta det nya samverkansavtalet.
För mer information, se förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-09-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns
landsting.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 102.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns
landsting.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22(39)

Sammanträdesdatum

2014-10-22
Akten

Ks § 177

Dnr 2013/0194/060

Svar på motion om förbättrade möjligheter till källsortering
nära bostaden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion från Antonella Pirrone (KD) som inkom 13 november 2013, föreslås
kommunfullmäktige uppdra till Nynäshamnsbostäder att
• Se till att det finns möjlighet att sortera i nära anslutning till bostaden, ca
10 meter från området. Motionären anser att det är besvärligt för många
invånare att ta sig till en återvinningsstation.
•

Förbättra informationen angående källsortering. Det ska vara lätt att göra
rätt menar motionären.

•

Vid anvisningar av källsortering använda sig av färgskalor för att bidra till
att det görs på rätt sätt, exempelvis blått för tidningar, grönt för plast osv.

Nynäshamns kommun har det övergripande ansvaret för att samla in
hushållsavfall, samt att informera om de insamlingssystem som finns i
kommunen. Uppdraget att samla in hushållsavfall utförs av SRV återvinning AB.
Avfall som enligt lag ska samlas in ansvarar dess producenter för. För
förpackningar och tidningar är det förpacknings- och tidningsinsamlingen, (FTI),
som har till uppgift att se till att det samlas in och återvinns. Det görs med hjälp av
återvinningsstationer som FTI ansvarar för. I Nynäshamns kommun finns 26
återvinningsstationer, varav 14 i Nynäshamn, 3 i Ösmo och 1 i Stora Vika.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 september
2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 103.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
________
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Akten

Dnr 2013/161/720

Antal asylsökande ensamkommande barn till Nynäshamn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i överenskommelse med Migrationsverket genom
Länsstyrelsen utöka antalet platser för asylsökande ensamkommande barn med 1
plats.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare tecknat avtal med Migrationsverket om att ha
tillgång till 6 asylplatser för ensamkommande barn och mottagande av 7-15
nyanlända med uppehållstillstånd, 2013, § 148.
Den 10 september 2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ge
kommunstyrelsen rätt att vid behov justera överenskommet antal och i
förekommande fall åldersgrupp avseende mottagande av nyanlända med
uppehållstillstånd och ensamkommande barn, 2014, § 92.
Aktuell situation
Antalet asylsökande som kommer till Sverige har ökat och därav har
Migrationsverket skrivit upp sin prognos. Senaste ökningen av asylsökande beror
främst på läget i Syrien.
Från den 1 januari fram till den 30 september 2014 har totalt 60 146 asylsökande
personer kommit till Sverige. Under samma period 2013 var det 35 485 personer
som sökte asyl i Sverige. De tre största grupperna utgörs av människor som
kommer från Syrien (22 728 st.), Eritrea (9 837 st.) eller som är statslösa (5 672
st.).
Av de asylsökande är 5 000 ensamkommande barn och de fyra största grupperna
kommer från Eritrea (1 274 st.), Afghanistan (976 st.), Somalia (800 st.) och
Syrien (786 st.). Antalet ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige har mer än
fördubblats jämfört med samma tid förra året. Fram till 30 september 2013 var det
2 480 ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige.
Statlig ersättning för att täcka kostnaderna
De ersättningar kommunen erhåller från Migrationsverket för att täcka
kostnaderna för mottagande av ensamkommande barn, utgår ifrån att kommunen
har en överenskommelse med Migrationsverket genom Länsstyrelsen om antal
ensamkommande barn. Ersättningen grundar sig på antalet överenskomna platser
för mottagande av flyktingar.
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För asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med
uppehållstillstånd är grundersättningen 1 600 kronor per plats och dygn. När
platsen blir belagd ökar ersättningen med 300 kronor per dygn, under
förutsättning att en överenskommelse finns med Migrationsverket genom
Länsstyrelsen.
Överenkommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen
Kommunens överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn behöver
justeras i antal, med utgångspunkt av hur flyktingströmmen till Sverige har
utvecklats. Länsstyrelsen har en fördelningsmodell som ska ge kommunerna i
Stockholms län en jämnare fördelning av antalet mottagna i förhållande till
befolkningen. Enligt den fördelningsmodellen behöver Nynäshamns kommun nu
utöka platsantalet för ensamkommande flyktingbarn med 1 plats.
Ärendet redovisas i skrivelse den 2014-10-08.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att i överenskommelse med Migrationsverket genom
Länsstyrelsen utöka antalet platser för asylsökande ensamkommande barn med 1
plats.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25(39)

Sammanträdesdatum

2014-10-22
SAKAB
Plc
Akten

Ks § 179

Dnr 2014/0180/427

Yttrande i samrådet inför tillståndsprövning av SAKAB,
verksamheter i Stora Vika kalkbrott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Ärendebeskrivning
Sakab AB (Sakab) har bjudit in till samråd inför att företaget avser att ansöka om
tillstånd till verksamheter i kalkbrottet i Stora Vika. Ansökan avser tömning av
Stora Vika kalkbrott, etablering av markyta genom återfyllnad av brott och rening av
vatten samt behandling av byggavfall och förorenade massor.
Nynäshamns kommun är negativt inställd till den verksamhet som samrådet avser.
Kommunen pekar på brister i samrådsunderlaget och anser inte att verksamheten
bör lokaliseras till den aktuella platsen. Sakab bör inhämta fler intressenters
synpunkter innan ansökan om tillstånd kan lämnas in till prövningsmyndighet.
Bakgrund
Sakab avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för planerad verksamhet i
det f.d. kalkbrottet i Stora Vika. Den tillståndspliktiga verksamheten utgörs dels
av vattenverksamhet då en vattenfylld del av kalkbrottet töms, dels av miljöfarlig
verksamhet omfattande nyttiggörande av avfallsklassade massor. Ansökan
omfattar också ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen, med avseende
på verksamhet inom område där rödlistade djurarter finns.
I juni 2013 genomfördes ett första samrådsmöte med Länsstyrelsen i Stockholm
samt Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund (SMOHF). Länsstyrelsen har
därefter beslutat att verksamheten ska anses ha betydande miljöpåverkan och
Sakab har därför haft ett utökat samråd med myndigheter och organisationer
under jan-feb 2014 och har fortsatt samråd genom möte med övriga intressenter i
oktober 2014.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2014-10-08.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26(39)

Sammanträdesdatum

2014-10-22

Ks § 180
Bun
Ek avd
Akten

Dnr 2014/0136/009

Medel till projektledare för Rik Fritid
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor för
anställning av projektledare till projektet Rik Fritid. Medlen tas från
kommunstyrelsens ofördelade medel.
Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Mål och Budget 2014 fick barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för samverkan
mellan skolan, fritidsledarna, kulturskolan och föreningslivet för att kunna erbjuda
barn och ungdomar ett rikare fritidsutbud i anslutning till skoldagen. Barn- och
utbildningsförvaltningen fick även i uppdrag att ta fram ett finansieringsförslag.
Modellen och finansieringsförslaget skulle presenteras för kommunstyrelsen i
samband med den första tertialuppföljningen då beslut om finansiering och
igångsättande skulle fattas. Då projektet innefattar en betydande
personalomställning kan inte projektet starta till hösten 2014 som tänkt, varför
presentation av finansieringsförslag samt modell för kommunstyrelsen sker först
under hösten 2014.
Syftet med projektet är att alla barn i åldrarna 10-13 år ska ges möjlighet att delta i
ledarledd fritidsverksamhet med målsättningen att aktivitetsnivån för barn i
projektets målgrupp ökar.
För att kunna erbjuda ett så brett utbud och nå så många barn som möjligt är
tanken att samarbete ska ske både med idrotts- och kulturaktörer. De
medverkande aktörerna i projektet ställer upp med specifik kompetens inom sitt
område och tillhandahåller en verksamhetsplanering. Tanken är att aktörerna
tillhandahåller lokal och erbjuder verksamhet under terminstid mellan klockan
14:00-17:00 måndag till fredag, samt kolloverksamhet under lov. För detta
erhåller aktörerna ersättning.
De deltagande barnen skrivs in i verksamheten och väljer inför varje termin ett
aktivitetsområde. Deltagaren ska erbjudas mellanmål och möjlighet till busskort
vid behov.
Projektet kommer att leda till viss personalomställning då en del av den tidigare
fritidsverksamheten kommer att övergå i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)
och bedrivas på olika platser i Nynäshamns kommun.
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Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, Bun § 70 2014-08-28, att starta upp
öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar under förutsättningen att projekt
Rik Fritid kommer igång. Innan projektet Rik Fritid kan starta krävs mer tid för att
introducera projektet i befintliga verksamheter och föreningar, samt till
förhandlingar enligt medbestämmandelagen med berörda fackliga organisationer.
En projektplan måste upprättas och de ekonomiska aspekterna ska noggrant ses
över. För att kunna genomföra dessa åtgärder föreslår barn och
utbildningsförvaltningen att medel för projektet tillsätts för en projektledare.
Tjänsten ska vara tidsbegränsad till och med sista december 2014 och kommer att
kosta arbetsgivaren cirka 100 000 kr.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, Bun § 69 2014-08-28, att föreslå
kommunstyrelsen att tillsätta medel för projektledare på halvtid till projektet Rik
Fritid med start snarast möjligt.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor till projektledare för projektet Rik
Fritid. Medlen föreslås tas från kommunstyrelsens ofördelade medel.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 96.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor för
anställning av projektledare till projektet Rik Fritid. Medlen tas från
kommunstyrelsens ofördelade medel.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor för
anställning av projektledare till projektet Rik Fritid. Medlen tas från
kommunstyrelsens ofördelade medel.
______
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Dnr 2014/0141/009

Yttrande över remiss från Kommunförbundet i Stockholms
län om ”Utveckling av KSL inför mandatperioden 20152018”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över remiss om ”Utveckling av
KSL inför mandatperioden 2015-2018”.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har inför nästa
mandatperiod tagit initiativ till att föreslå ny inriktning, organisation och
arbetsformer för KSL. Förslaget, i form av en rapport, har arbetats fram i en
politiskt sammansatt arbetsgrupp. Ärendet har remitterats till samtliga kommuner
i länet i syfte att ta in synpunkter på och förankra förslaget.
Rapporten består av flera olika delar och beskriver inledningsvis hur KSL är
organiserat idag och vilka frågor förbundet arbetar med. Vidare beskrivs några av
de utmaningar regionen står inför och vilka frågor som KSL föreslås ägna sig åt
under nästa mandatperiod. Utifrån frågorna och utmaningarna föreslås två
huvudområden för KSL under den kommande mandatperioden; Välfärdsutveckling och Regional utveckling.
Huvudområdet Välfärdsutveckling rymmer frågor som har en tydlig koppling till
kommunernas ordinarie kärnverksamheter och till hemkommunens organisation.
Under nästa mandatperiod föreslås särskilt följande områden uppmärksammas:
- samverkan mellan kommunernas äldreomsorg och landstingets hälso- och
sjukvård
- digitalistering/e-förvaltning
- gymnasieutbildning och vuxenutbildning
- samverkan mellan socialtjänst, skola och landstingets öppenvård
- utveckling av kvalitetskriterier och ersättningsmodeller
- asyl och flyktingmottagning.
Huvudområdet Regional utveckling rymmer frågor, där kommungränsen är av
mindre betydelse, och där de regionala och nationella perspektiven sätter ramarna.
Det handlar om frågor om bostadsförsörjning, infrastruktur, kommunikation,
fysisk planering eller arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Under nästa
mandatperiod föreslås särskilt följande områden uppmärksammas:
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-

infrastruktur och kollektivtrafik
bostadsbyggande och bostadsförsörjning
arbetsmarknad och kompetensförsörjning
digitalisering och e-samhälle
miljö och klimat

När det gäller organisation och arbetsformer föreslås att KSL utvecklar en
tydligare projekt- och processorientering. Därutöver föreslås en förstärkt
medlemsrepresentation med en tydligare roll för kommunstyrelseordföranden
genom KSO-gruppen. Bakgrunden är att allt fler KSL-projekt leder fram till
konkreta åtaganden för kommunerna och förankringen i medlemskommunerna
blir därför allt viktigare. Dagens beredningar ersätts i förslaget av politiska
styrgrupper och sakpolitiska nätverk för förtroendevalda i länets kommuner.
Bland övriga förslag finns ett årligt konvent för Stockholmskommunerna och en
tydligare roll för kommundirektörsgruppen i stödet till förbundsdirektören.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2014-09-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över remiss om ”Utveckling av
KSL inför mandatperioden 2015-2018”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 97.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över remiss om ”Utveckling av
KSL inför mandatperioden 2015-2018”.
______
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Dnr 2014/0135/005

Yttrande över remiss om IT-forums framtida inriktning
(2015-)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande om ”Förslag till
regional samverkan kring e-utveckling” och överlämna yttrandet till
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Ärendebeskrivning
IT-forum är en arena och en nätverksorganisation för erfarenhetsutbyte och
samverkan. Nätverk och projekt drivs inom flera områden till exempel e-hälsa,
skolan i e-samhället, förutsättningar för e-förvaltning, öppna data i syfte att främja
e-utvecklingen i Stockholms län.
IT-forum startade som ett samarbete mellan SLL, Länsstyrelsen och Stockholms
stad 1996. Samarbetet har sedan successivt utvidgats med samtliga kommuner i
länet och Gotland. IT-forums hemvist från starten och fram till 2008 var
Länsstyrelsen. Efter detta flyttades IT-forums juridiska hemvist till KSL.
Syftet med IT-forum var initialt teknik och infrastruktur, att främja tillväxt genom
att skapa nytta, mervärde och kostnadseffektiva samhällstjänster för medborgare,
organisationer och företag inom Stockholmsregionen. 2007 ändrades inriktningen
mot samarbete kring gemensam processutveckling och effektiviseringar samt
gemensamma upphandlingar.
Under den nuvarande avtalsperioden 2012–2014 har uppdraget utvidgats till det
regionala åtagandet vid genomförandet av Sveriges kommuner och landstings
(SKL) strategi för eSamhället. Under avtalsperioden har IT-forum tydliggjort
vilka mål och aktiviteter som ligger inom åtagandet. I linje med det har
uppföljningen fått ökad prioritet. Länets kommundirektörer har involverats i den
årliga verksamhetsplaneringen. Gemensamma förstudier, kravställningar,
lösningar, vägledningar och policyskapande aktiviteter har tagits emot positivt i
länet. IT-forums medlemmar har många gånger uttryckt att det är ett önskvärt sätt
att samarbeta. Parallellt med detta har samhällsutvecklingen bidragit till att efrågorna prioriterats högre på medlemskommunernas agendor.
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2014-10-22

Ks § 182
Beskrivning av förslaget
Förslaget gäller hur regional samverkan kring e-utveckling ska organiseras, styras
och finansieras i Stockholms län efter den 31 december 2014, då det 3-åriga
samverkansavtalet som reglerar IT-forums verksamhet går ut.
Förslaget innebär sammantaget en höjd ambitionsnivå mot bakgrund av
kommunernas identifierade behov i kombination med en allt mer omfattande
digitalisering av hela samhället. Efter att ha drivit IT-forum under flera år genom
ett särskilt avtal föreslår IT-forums nuvarande styrgrupp att verksamheten knyts
närmare Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) övriga uppdrag och att
finansiering från och med 2015 sker genom ordinarie medlemsavgifter.
E-utvecklingsfrågorna föreslås bli en del av KSL:s ordinarie verksamhet och
finansieras inom KSL:s budget. Förslaget är en ambitionshöjning och kopplingen
till det nationella arbetet inom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sektion
Center för eSamhället (CeSam) förtydligas.
Samverkan mellan Stockholms läns landsting (SLL) och länets kommuner
regleras i en överenskommelse mellan KSL och SLL. Diskussioner pågår med
Gotland om avtal om fortsatt deltagande i samverkan.
E-utvecklingsfrågorna föreslås behålla en tjänstemannastyrgrupp. I förslaget
föreslås en samordnad styrgrupp för både den verksamhet som bedrivs inom KSL
och den verksamhet som regleras i avtal med Landstinget.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den samverkan som hittills skett
inom ramen för IT-forum har gett ett mycket värdefullt stöd i kommunens
verksamhetsutveckling. Aktiviteter som genomförts inom IT-forum har
underlättat bland annat genom att gemensamma förstudier, kravställningar,
lösningar, vägledningar och policyskapande aktiviteter har skett i samarbete.
Det är stora fortsatta utmaningar som kommunen står inför vid realisering av esamhället. En utvidgad kommunal samverkan i dessa frågor kan underlätta arbetet
för kommunen. Samverkan kan ge stora effektiviserings- och kostnadsvinster.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande om ”Förslag till
regional samverkan kring e-utveckling” och överlämna yttrandet till
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
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Ks § 182
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 98.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande om ”Förslag till
regional samverkan kring e-utveckling” och överlämna yttrandet till
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
_______
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Ks § 183
Miljödepartementet
Akten

Dnr 2014/0137/009

Remiss av förslag till ändring av förordningen om
producentansvar för däck
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har som remissinstans fått ett förslag från
Miljödepartementet som syftar till att ändra förordning (1994:1236) om
producentansvar för däck. Syftet med producentansvaret är att uttjänta däck ska tas
omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Ansvaret gäller för den producent
som tillverkar, säljer eller för in däck till Sverige.
Insamling och omhändertagande av uttjänta däck sker idag av Svensk
Däckåtervinning AB (SDAB). Systemet finansieras genom att det för varje nytt
personbilsdäck som säljs, tas ut en avgift på 16 kr av anslutna företag. För de
SDAB-anslutna importerande företagen (i dagsläget ca 165 st.) fungerar
återvinningssystemet väl och de lever i regel upp till sitt producentansvar. För de
som dock står utanför SDAB:s system, är det inte lika tydligt vilket ansvar som
gäller, och det är heller inte uttalat vilka krav som ställs på ett eventuellt
individuellt insamlingssystem.
Ändringarna i regelverket syftar till att på tydligare sätt fastställa vilka krav som
kan ställas på producenterna. Detta ska underlätta tillsynen eftersom det i
dagsläget är svårt för tillsynsmyndigheten att meddela förelägganden. Förslaget
innebär också att det införs straffsanktioner i förordningen om däck, vilket saknas
idag. För de verksamheter som idag är anslutna till ett återvinningssystem innebär
inte förslaget någon förändring.
Synpunkter
I Nynäshamns kommun fungerar inhämtningen av däck bra. Det finns möjlighet
att lämna in gamla däck hos däckhandlare vid däckbyte och det är även möjligt att
lämna in gamla däck på kommunens återvinningscentraler.
Den föreslagna förändringen kan hjälpa kommunerna i miljöarbetet när verksamheter
inte följer de bestämmelser som finns idag, därför anser vi att förslagen till ändringar
i förordningen är bra.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
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Ks § 183
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 99.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______
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Mälardalsrådets
styrelse
Akten

Ks § 184

Dnr 2014/97/001

Yttrande remiss om Mälardalsrådets utskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Mälardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen avseende dess fyra
utskott; Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, Näringslivs- och FOUutskottet samt Kulturutskottet. Indelningen i utskott har funnits länge och frågan
har rests om denna organisationsform överensstämmer med Mälardalsrådets
uppdrag och verksamhet.
Varje utskott består av 70 ledamöter. Samtidigt är det oftast endast mellan 15-30
som deltar i utskottsmötena. Vad som är orsaken till det vet man inte.
Utskottens uppdrag är att fungera som mötesplatser inom respektive fackområde
samt att vara styrelsens berednings- och genomförandeorgan för särskilda
uppdrag. Mälardalsrådet konstaterar att utskotten idag fungerar framförallt som
mötesplats och kunskapsspridare för de begränsade antal ledamöter som deltar i
arbetet.
I remissen redogörs för fyra alternativa modeller för framtiden, samt även en
möjlighet att föreslå ett eget alternativ. De fyra modellerna är:
Dagens modell
Arbetsgrupper istället för utskott
Mindre utskott med tydligare genomförandeuppdrag
Sammanslagning av utskott
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2014-10-13.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande
_________
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Ks § 185

Dnr 2014/0084/009

Akten

Balanslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som
ännu inte är verkställda, en balanslista. Under rubriken status åtgärdat redovisas
verkställda beslut sedan senaste rapporteringstillfället.
Arbetsutskottet har den 8 oktober 2014, § 101, beslutat att överlämna rapporten
till kommunstyrelsen.
_______
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Akten

Ks § 186

Dnr 2014/11/002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Arbetsutskottets protokoll 2014-10-08 §§ 93-106.
2. Mark- och exploateringsingenjören ansökan om fastighetsreglering
rörande fastigheterna Hantlangaren 2 och Nynäshamn 2:154, ks
handlingsnr 1/2014.
3. Kommunjuristens beslut om utlämnande av handling, ks handlingsnr
316/2014.
4. Kommunchefen har förordnat Anna Eklund som tf kommunchef 3-5
oktober 2014, ks handlings nr 14/2014.
Handlingarna fanns tillgängliga under kommunstyrelsens sammanträde.
_______
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Ks § 187

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
KS/2014/0002/009-291
Länsstyrelsen – Nynäshamns kommuns svar på Havsplaneringsenkät om
kustkommunernas behov.
KS/2014/0051/049-7
Kommuninvest - Information om byte av strategi för den nödvändiga
kapitalförstärkningen.
KS/2014/0084-112-21
Beslut - Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken
(1987:230).
KS/2014/0084-112-20
Beslut - Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken
(1987:230).
KS/2013/0118-239
Länsstyrelsen - Beslut om utvidgat strandskydd för Nynäshamns kommun
511-39844-2012.
________
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Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning
14:38 Budgetförutsättningar för åren 2014-2018.
_______
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