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Sammanträdesdatum

2013-02-06

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 6 februari 2013
1.

Personalfrågor

2.

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i Utbildnings- och
introduktionsanställning-BUI 12

3.

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

4.

Ansökan om ekonomiska medel till projektet ”Alla i arbete”

5.

Ombyggnad av nämndhusets A-byggnad, plan 0 och 1, individ och
familjeomsorg

6.

Svar på revisionsrapport, granskning av intern kontroll vid inköp och
upphandling i Nynäshamns kommun

7.

Start-PM för prövning av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m fl,
utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn

8.

Yttrande över remiss – förslag till ändring av Direktiv 2011/92 EU om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

9.

Berga 2:23, Sorunda, bygglov för hantverksbyggnad

10.

Justerandes sign

Svar på motion om lånecyklar i Nynäshamns kommun

11.

Svar på medborgarförslag – anlägg farthinder och förbättra
övergångsställen och belysning på Backluravägen

12.

Svar på medborgarförslag om uppförande av Stopp-tecken vid
vägkorsningen i Porthus från Väg 225 mot Södertälje

13.

Vision och mål för Nynäshamns besöksnäringsstrategi

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Akten

Au § 1

Personalfrågor
Personalchef Annette Måhlstedt informerar om lärarlegitimationer.
Personalchefen informerar även om bemanningsläget på arbetsgivaravdelningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Arbetsgivaravd
Akten

Au § 2

10/2013-021

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 12
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 13 december 2012
”Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning – BUI 12” med Kommunal.
Några huvudpunkter i överenskommelsen
Avtalet syftar till att erbjuda särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar
för att ge den som genomgått vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant
yrkeserfarenhet en möjlighet att utveckla sina färdigheter och underlätta för
arbetstagaren att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad.
Avtalet löper tillsvidare fr.o.m. 2012-12-13 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
Innan avtalet kan tillämpas ska en överläggning ske mellan kommunen och
Kommunal, I överläggningen ska utbildnings- och introduktionsinsatser,
handledning och introduktionsplan behandlas.
Anställningen syftar till en tillsvidareanställning och inleds med ett års
provanställning. Provanställningen kan avbrytas i förtid utan särskilda skäl.
Arbetstagaren får en lön motsvarande lägst 75 procent av Kommunals högre
lägstlön (2012-09-01 18.420 kr).
Anställningen ska innehålla utbildnings- och introduktionsinsatser och ska
förenas med handledning och en introduktionsplan.
Av den totala arbetstiden får i genomsnitt högst 75 % användas för de
arbetsuppgifter som framgår av anställningsavtalet och 25 % utgörs av
utbildnings- och introduktionsinsatser.
Utbildnings- och introduktionsanställning får ingås även om det hos
kommunen finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning.
Avtalstexten är omfattande och finns återgiven i förbundscirkulär nr. 12:76.
Förslaget till beslut i denna skrivelse syftar endast till att åstadkomma en formellt
korrekt reglering mellan kommunen och Kommunal.
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Au § 2
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott
Arbetsutskottet beslutar
1. I anledning av 2012-12-13 träffad central överenskommelse -BUI 12- med
Kommunal för tillämpning i kommunen fr.o.m. samma datum anta bestämmelserna enligt BUI 12 enligt det centrala förhandlingsprotokollet 2012-12-13.
2. Efter framställan från Kommunal teckna lokalt kollektivavtal enligt det centrala
förhandlingsprotokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. I anledning av 2012-12-13 träffad central överenskommelse -BUI 12- med
Kommunal för tillämpning i kommunen fr.o.m. samma datum anta bestämmelserna enligt BUI 12 enligt det centrala förhandlingsprotokollet 2012-12-13.
2. Efter framställan från Kommunal teckna lokalt kollektivavtal enligt det centrala
förhandlingsprotokollet.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-06

Akten

Au § 3

318/2012-196

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Östra Södertörn
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Östra Södertörn har överlämnat ett förslag till reviderad
förbundsordning till medlemmarna för beslut. Samordningsförbundet hemställer
att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen 5, 6, 14
och 16 §§. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har fattat
likalydande beslut i ärendet.
Föreslagna ändringar innebär att ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat
från och med den 1 januari året efter val av fullmäktige i landsting och kommuner
har ägt rum. Kravet på konsensusbeslut utgår, beslut fattas med kvalificerad
majoritet. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande,
samt att mandattiden för revisorerna blir samma som för ledamöterna. Ett tillägg
har tillförts som förtydligar bestämmelsen om att Samordningsförbundet inte får
besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i
övrigt som innefattar myndighetsutövning.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 januari 2013.
Samordningsförbundet Sydöstra Södertörn bildades formellt den 1 april 2010.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2010, § 31, att godkänna
förbundsordning och avsiktsförklaring för förbundet. Samordningsförbundets
uppgift är att bedriva finansiell samordning enligt lag (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundets medlemmar är
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt
kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Kommunfullmäktige har därefter den 9 mars 2011, § 69, beslutat godkänna en
justering i förbundsordningen avseende 6 och 16 §§. Samtliga medlemmar utom
Stockholms läns landsting godkände den reviderade förbundsordningen 2011.
Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011 att inte godkänna förslaget
och föreslog att förbundet skulle återkomma med ett nytt förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Au § 3
Samordningsförbundets styrelse beslutade den 2 februari 2012 att bifalla
landstingets förslag till ändringar samt överlämna förslag till revideringar av
förbundsordningen till medlemmarna för synpunkter. Socialförvaltningen har tagit
del av föreslagna ändringar och har den 12 mars 2012 meddelat att förvaltningen
inte har några synpunkter på förändringarna.
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än socialförvaltningen
av föreslagna ändringar i förbundsordningen. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att ändringarna i förbundsordningen godkänns.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna
ändringar av 5, 6, 14 och 16 §§ i förbundsordningen för Samordningsförbundet
Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har
fattat likalydande beslut i ärendet.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna föreslagna ändringar av 5, 6, 14 och 16 §§ i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den
sista medlemmen har fattat likalydande beslut i ärendet.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Au § 4

275/2012-449

Akten

Ansökan om ekonomiska medel till projektet ”Alla i arbete”
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har inkommit med en ansökan om projektbidrag från
kommunstyrelsen, med 4,3 mnkr per år, för projektet ”Alla i arbete”. Den totala
projektkostnaden beräknas till 15,1 mnkr per år och projektet beräknas pågå under
åren 2013-2015.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att finansieringen inte ryms inom
ramen för kommunstyrelsen budget 2013, men att 2 mnkr kan tas som
delfinansiering från ofördelade medel i kommunens budget 2013. Bedömningen
görs dock att det är angeläget att påbörja projektet för att på sikt bryta beroendet
av ekonomiskt bistånd och öka möjligheterna till egen försörjning. Därför föreslås
att socialnämnden under 2013 finansierar resterande del inom ramen för tilldelat
kommunbidrag samt att projektets kostnader, efter år 2013, inarbetas i budgetarna
för år 2014 och 2015.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja
socialnämnden 2 mnkr år 2013, för delfinansiering av projektet ”Arbete åt alla”,
samt att dessa medel tas från de ofördelade medlen i kommunens budget år 2013.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Au § 5

307/2012-287

Akten

Ombyggnad av nämndhuset, A-byggnad, plan 0 och 1,
individ och familjeomsorg
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om föreläggande angående
personalsäkerheten för socialförvaltningens enhet Arbete och försörjning som
sitter på plan 1, i kommunhusets A-byggnad. Fastighet och service har
tillsammans med socialförvaltningen genomfört en behovsanalys och förstudie.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut, Msn § 253, uppdragit åt
Fastighet och service att genomföra ombyggnationen.
I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut föreslås, enligt gällande rutiner,
att kapitalkostnaden för avslutat investering ska belasta hyran för hela
nämndhuset. Vid en 25-årig avskrivningstid på denna investering blir den ökade
hyreskostnaden ca 500 tkr per år. Utifrån nuvarande disposition av lokalerna
kommer ökningen av hyrorna år 1 att preliminärt bli enligt följande:
Socialförvaltningen
Barn-och utbildningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen

142 tkr
38 tkr
120 tkr
154 tkr
11 tkr

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
starten av ombyggnationen, nämndhuset A-byggnad, plan 0 och 1, och att medel,
9,8 mnkr, tas av 2013 års investeringsram och att kapitalkostnaden belastar hyran
i nämndhuset.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
starten av ombyggnationen, nämndhuset A-byggnad, plan 0 och 1, och att medel,
9,8 mnkr, tas av 2013 års investeringsram och att kapitalkostnaden belastar hyran
i nämndhuset.
_____
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Akten

Au § 6

287/2012-007

Svar på revisionsrapport, granskning av intern kontroll vid
inköp och upphandling i Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning
av inköps- och upphandlingsverksamheten i Nynäshamns kommun. Granskningen
har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll, i
samband med inköp och upphandling, samt rutiner för leverantörsutbetalningar
och leverantörsregister är tillräckliga.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på revisionsrapporten
"Granskning av intern kontroll vid inköp och upphandling".
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på revisionsrapporten
"Granskning av intern kontroll vid inköp och upphandling".
________
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Au § 7

282/2012-214

Akten

Start-PM för prövning av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö
1:13 m fl, utbyggnad av reningsverket i nordöstra
Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövare till fastigheten Lamellen 1 har
kommit in med en ansökan om att ändra Detaljplan för Industribyn mm (Lamellen
1 mfl) Dpl 747, 1995-11-21. Förfrågan avser en ändrad markanvändning för att
möjliggöra en fastighetsreglering (Kalvö 1:13 och Kalvö 1:27) så att den framtida
driften för avloppsreningsverket säkerställs.
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2013-01-16 § 12 planbesked för
Kalvö 1:13 och 1:27 enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen, under förutsättning att
fastigheten planläggs ihop med angränsande fastigheter för att utreda skydds- och
buffertzoner
Området ligger i Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, väg 73 och
strax söder om raffinaderiet.
Förvaltningens bedömning är att förslaget är förenligt med kommunens
övergripande mål i gällande Översiktsplan.
För att säkerställa mark för en kommande utbyggnad av avloppsreningsverket
behövs det skydds- och buffertzoner för lukt- och bakteriespridning både inom
och utanför verksamheten. Genom att planlägga för skydds- och buffertzoner
utreds även markanvändning utanför verkets verksamhet. Planområdets
avgränsning kan göras när utredningen för skydds- och buffertzoner för lukt- och
bakteriespridning är klar. Utredningen är ett viktigt underlag för prövningen av
detaljplanen. Det är resultatet av utredningen som avgör vilken typ av
markanvändning som ska prövas för omkringliggande fastigheter och för
utbyggnaden av reningsverket. Förvaltningen bedömer att det är viktigt med en
flexibel planprocess för att inte låsa planområdet i ett tidigt skede. I prövningen
ska även förvaltningen studera administrativa och ekonomiska konsekvenser,
lokaliseringen av verkets olika verksamheter, infrastruktur, teknisk försörjning
och strandskydd.
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Au § 7
Förvaltningen bedömer att med ovanstående utredningar och förutsättningar för
detaljplanens avgränsning kan prövning av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13
m fl, utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn, påbörjas.
Vid planläggning ska exploatören bekosta upprättande av detaljplan. Detta
regleras i ett planläggningsavtal mellan kommun och exploatör.
Förslag beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m fl, utbyggnad av reningsverket i
nordöstra Nynäshamn enligt plan- och bygglagen och att förvaltningen avgränsar
planområdet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-06
Akten

Au § 8

314/2012-420

Yttrande över remiss på ”Förslag till ändring av direktiv
2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt”
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över ”Förslag till
ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt” det vill säga förslag till förändrade direktiv för
Miljökonsekvensbedömningar (MKB). Remissvar ska skickas digitalt till
Miljödepartementet senast 20 februari 2013.
Miljökonsekvensbedömningsdirektivet har tillämpats i 25 år utan några större
ändringar, samtidigt som det har skett stora förändringar av de politiska, rättsliga
och tekniska förhållandena. Kommissionen har påvisat att det finns ett antal
brister och en stor förbättringspotential av direktiv 2011/92/EU. Kommissionen
anger att förslaget syftar till att skärpa bestämmelserna om
miljökonsekvensbedömningens kvalitet, att förbättra samstämmigheten med
annan EU-lagstiftning och internationell rätt samt att förenkla procedurerna.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 31 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge yttrande över remissen i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge yttrande över remissen i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
______

Justerandes sign
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Au § 9

220/2011-233

Msf, fastighetsavd
Akten

Berga 2:23, Sorunda, bygglov för hantverksbyggnad
Planförutsättningar
För fastighet gäller detaljplan Dp-793 fastställd 5 oktober 2003. Enligt
bestämmelserna får handel och hantverk bedrivas i byggnaden. Vind får inte
inredas. Taklutningen för sadeltak är maximerad till 35 grader.
Ärendebeskrivning
Den 17 december 2001 beviljades tidfälligt bygglov för en hantverksbyggnad om
ca 350 kvm byggnadsyta och avsågs gälla till 1 januari 2003. Lovet gavs i
avvaktan på att en pågående planprocess skulle avslutas och den nya detaljplanen
vinna laga kraft. Den nya planen vann laga kraft 5 oktober 2003. Detta innebar att
det tillfälliga lovet skulle förnyats och gälla till detta datum. Ansökan om
permanent bygglov skulle därefter inlämnats, ingetdera skedde.
Fastigheten köptes 2008 av Nynäshamns kommun. Det var i samband med
vidareförsäljning 2011 som det uppdagades att hantverksbyggnaden saknar
bygglov.
Ansökan om bygglov efterhand kom in 16 augusti 2011.
Ärendet har sedan kompletteras under 2011 och 2012 med sedvanliga
bygglovhandlingar samt sakkunnighetsintyg (gäller besiktningsbara delar)
avseende byggnadens bärighet med påpekande om att takstolsförankring saknas
på del av byggnaden. Handlingarna visar att byggnaden utförts med en inredd
vind.
Enligt uppgift från en företrädare för dåvarande byggherre uppfördes byggnaden
under 2002. Avgifter för avsaknad av bygglov får enligt 10 kap 27 § PBL inte tas
ut då mer än 10 år gått sedan byggnaden hade giltigt lov.
Kommunicering
I samband med att det tillfälliga lovet prövades 2001 bereddes berörda grannar
yttra sig över byggnadsföretaget men hade inget att erinra mot förslaget.
Bedömning
Med avseende på den inredda vinden anses den utgöra en sådan liten avvikelse
som kan godtas enlig 9 kap 31 b PBL då en taklutning på 35 grader innebär
outnyttjade ytor som är lämpliga att inreda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15(19)

Sammanträdesdatum

2013-02-06
Au § 9
Då byggnadsföretaget redan har utförts anses kontrollansvarig och tekniskt
samråd obehövligt.
Övrigt
Avgift för ärendets handläggning enligt taxa: 30 800:Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Bygglov beviljas i efterhand för hantverksbyggnaden med följande föreskrifter:
Takstolar ska för ankras enligt sakkunnighetsintyg.
I det fall övre plan inreds för arbetsplatser ska hiss installeras enligt
tillgänglighetskraven i 8 kap 1 § PBL.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att tredje stycket i beslutsförslaget ändras till:
I det fall övre plan inreds för arbetsplatser ska tillgänglighetskraven i 8 kap 1 §
PBL beaktas.
Ordföranden (FP) instämmer i Harry Bouvengs yrkande.
Proposition
Ordföranden (FP) finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget till beslut
med den ändring som yrkats av Harry Bouveng (M).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Bygglov beviljas i efterhand för hantverksbyggnaden med följande föreskrifter:
Takstolar ska förankras enligt sakkunnighetsintyg.
I det fall övre plan inreds för arbetsplatser ska tillgänglighetskraven i 8 kap 1 § PBL
beaktas.
_______
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142/2012-060

Akten

Svar på motion - inrättande av lånecyklar i Nynäshamns
kommun
Ärendebeskrivning
Harry Bouveng (M) och Bodil Toll (M) har i en motion daterad den 10 maj 2012,
föreslagit att kommunen presenterar ett förslag till inrättande av ett för kommunen
anpassat lånecykelsystem.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet
beslutat att bifalla kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(19)

Sammanträdesdatum

2013-02-06
Akten

Au § 11

298/2011-061

Svar på medborgarförslag – Anlägg farthinder och förbättra
övergångsställen och belysning på Backluravägen
Ärendebeskrivning
Hans Nordqvist har kommit in med ett medborgarförslag 7 november 2011.
Förslagsställaren föreslår anläggande av farthinder eller andra
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Backluravägen då många kör för fort idag.
Vidare anser förslagsställaren att de övergångsställen och belysning som finns
utmed vägen måste förbättras.
Området har många boende, trafikmängden är relativt hög och den långa, raka och
breda vägen kan inbjuda till höga hastigheter. Ingen genomfartstrafik förekommer
då gatan är en återvändsgata. Bebyggelsen ligger samlad på vägens ena sida
varför korsningsanspråk endast finns vid busshållsplatserna och vid korsningen
med Baltzars väg.
Kommunstyrelsen beslutade 22 augusti 2012 att återremittera medborgarförslaget
för ett förtydligande av tidplanen för de åtgärder som planeras att vidtas i området.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
anse medborgarförslaget besvarat.
______
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Akten

Svar på medborgarförslag om stopplikt vid korsningen vid
Porthus från väg 225 mot Södertälje
Ärendebeskrivning
Göran Jönsson har 11 april 2012 lämnat ett medborgarförslag om att stopplikt
införs, istället för väjningsplikt som det är idag, vid vägkorsningen Porthus från
väg 225 i riktning mot Södertälje. Förslagsställaren anser att stopplikt medför att
man undviker ett antal trafikolyckor och därmed gör korsningen säkrare.
Korsningen är en trevägskorsning där trafikanter på väg mot Södertälje har
väjningsplikt för fordon som kommer från Södertälje (väg 225) och Lisö och
Stora Vika (väg 534).
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Akten

Vision och mål för Nynäshamns besöksnäringsstrategi
Ärendebeskrivning
Besöksnäringen har vuxit till att bli en av Sveriges viktigaste näringar. Under
hösten 2010 presenterade Svensk turism den nationella strategin för
besöksnäringen. Sedan dess har projekt för att ta fram Stockholmstrategin och
Skärgårdsstrategin startat. Dessa syftar till att visa hur besöksnäringen ska
kraftsamla för att nå den gemensamt framtagna Vision 2020 – ”med fokus på
hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år.”
För att besöksnäringen ska växa även i Nynäshamns kommun påbörjades ett
arbete på Nynäshamns rådslag 2012 med att ta fram en besöksnäringsstrategi. Här
fick kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) och kommunchef Birgitta
Elvås uppdraget att bilda en styrgrupp och en arbetsgrupp för framtagandet av
besöksnäringsstrategin. Styrgruppen består av Anna Ljungdell (S), Roland
Junerud (S) och Matilda Rosenkvist (M) (ers Harry Bouveng). Arbetsgruppen
består av företrädare för hotell, shopping, transport, restaurang, aktivitet,
näringsliv och Nynäshamns kommun. Heidi Ekberg, marknads- och turistchef är
projektledare. Besöksnäringsstrategin ska presenteras på Nynäshamns rådslag i
maj 2013.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt för kommunen att
fastställa vision och mål för Nynäshamns besöksnäring.
Föreslaget visions- och måldokument är framtaget av arbetsgruppen och godkänd
av styrgruppen för arbetet med Nynäshamns besöksnäringsstrategi.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer vision och mål för Nynäshamns
besöksnäringsstrategi.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer vision och mål för
Nynäshamns besöksnäringsstrategi.
______
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