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från vård till evakueringsboende
33. Linnea 46, Nynäshamn, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från
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Personalfrågor
Inga rapporter lämnades.
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311/2012-042

Akten

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget har en något omarbetad
struktur. Strukturen besår av fyra huvudrubriker:
•
•
•
•

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Mark och exploatering
Kommunalförbund, gemensamma nämnder, avgifter m m

Den sistnämnda rubriken är en ny avdelning som omfattar de verksamheter som vi
har tillsammans med andra kommuner samt avgifter till organisationer som
kommunen är medlem i. Syftet med denna förändring är att tydliggöra och
renodla det som vi ensamma förfogar över och det som vi gör tillsammans med
andra.
År 2013 är ett tufft år för hela kommunen och även för kommunstyrelsens
verksamheter. Ska vi klara av en ekonomi i balans behöver vi dra ner
ambitionerna, vilket påverkar de övriga verksamhetsförvaltningarna. Vi har sedan
tidigare ett tungt sparbeting att komma ikapp med, genom de underskott som har
funnits tidigare år.
Förslaget innebär ett besparingsbeting på 10,1 miljoner kronor. En tung post som
kommunstyrelseförvaltningen har är kapitaltjänstkostnaderna på 4,5 miljon kronor
som inte har budgeterats men är en konsekvens på driften av det plattformsbyte
som genomfördes 2010/2011 inom IT. Först år 2016, minskar avskrivningen till 1
miljon kronor, för att sedan vara helt avskriven år 2017.
Förslaget till verksamhetsplan och internbudget innebär följande besparingar och
åtgärder för att uppnå en budget i balans 2013. Besparingarna redovisas på
respektive avdelning på kommunstyrelseförvaltningen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till verksamhetsplan och
internbudget 2013.
ta 4,5 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för att fördela till respektive
nämnd utifrån antal IT-arbetsplatser för att täcka kostnaden för avgiftshöjningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till verksamhetsplan och
internbudget 2013,
ta 4,5 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för att fördela till respektive
nämnd utifrån antal IT-arbetsplatser för att täcka kostnaden för avgiftshöjningen.
________
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Au § 16

55/2013-042

Driftredovisning 2012 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
I samband med arbetet med 2012 år verksamhetsplan och internbudget
konstaterades att kommunstyrelsens budget och framförallt kommunstyrelseförvaltningens budget var underbudgeterad. Kommunstyrelseförvaltningen har en
större verksamhet än vad kommunbidraget tillåter. Framförallt är det två saker
som var anledningen till det:
•
•

Plattformsbytet inom IT-verksamheten innebär ökade
kapitaltjänstkostnader med ca 3 mkr för 2012, samtidigt som
kommunbidraget inte har ökat
Centraliseringen av ekonomi och personalfunktionerna innebar att fler
personalresurser överfördes från förvaltningarna än de ekonomiska medel
som fördes över. Det skulle balanseras genom att man effektiviserade
verksamheten. Effektiviseringen har påbörjats men är ännu inte slutförd.

Det beräknade underskottet i budgeten för 2012 beräknades till ca 8,7 mkr,
motsvarande drygt 10 % av kommunbidraget. Därför har förvaltningen under
2012 arbetat intensivt för att genom olika insatser få kommunstyrelseförvaltningens budget i balans. Men förvaltningen ser också stora svårigheter att
snabbt kunna åtgärda det utan att försämra möjligheterna att genomföra
uppdraget.
Kommunstyrelseförvaltningens budget utgörs framförallt av personalkostnader
(57 %) och fasta kostnader, vilket innebär att om vi ska komma till rätta med
underskottet i budgeten krävs personalminskningar. För att inte göra fel
besparingar behöver vi tydliggöra vårt uppdrag i relationen till övriga
organisationen. Det arbetet sker bl a genom projektet Chefers arbetsmiljö, som
genomfördes under 2012.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisningen.
_______
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219/2012-109

Akten

Kommunikationsstrategi för Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Ett förslag till ”Kommunikationsstrategi för Nynäshamns kommun” har tagits
fram inom kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningsinformatörerna har under
arbetets gång getts möjlighet att ge synpunkter. Förslaget har även diskuterats i
kommunledningsgruppen.
I kommunikationsstrategin föreskrivs att efter det att beslut tagits i kommunfullmäktige ska respektive förvaltning upprätta en kommunikationsplan baserad
på kommunikationsstrategin.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
”Kommunikationsstrategi för Nynäshamns kommun”.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
”Kommunikationsstrategi för Nynäshamns kommun”.
_______
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Akten

Au § 18

44/2013-253

Överlåtelse av fastigheten Grödby 11:1
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 26 april 2001, § 38, en detaljplan för Grödby 11:5
– 11:26 m fl (dp 777). Detaljplanen anger att marken inom fastigheten Grödby
11:1 ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
Exploatören försattes i konkurs 2004.
Kommunstyrelsen godkände den 20 augusti 2008, § 205, ett avtal med Hustorget i
Stockholm AB i konkurs. Genom avtalet överlät konkursbolaget utan ersättning
till kommunen fastigheten Grödby 11:1 jämte vatten- och avloppsanordningar
mellan bostadsfastigheterna inom planområdet och Grödby tätort. Genom § 5 i
avtalet förband sig kommunen att utan ersättning överlåta fastigheten till den
samfällighetsförening som avsågs bildas för att förvalta den gemensamhetsanläggning som skulle inrättas för bl. a. gemensamma vägar inom fastigheten.
Kommunfullmäktige godkände den 14 april 2010, § 58, ett avtal om slutförande
av 2001 års exploatering av Trollstamalm. Kommunen förband sig genom § 8 i
avtalet att utan ersättning överlåta fastigheten Grödby 11:1 till den
samfällighetsförening som skulle bildas.
Lantmäteriet beslutade (ärende AB 01853) år 2011 bl. a. att inrätta gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt inom det i dp 777 planlagda området.
Trollstamalms samfällighetsförening bildades i samband med lantmäteriförrättningen för att förvalta gemensamhetsanläggningarna. Lantmäteriet fattade
vidare beslut om att de ledningar som omfattas av ledningsrätt inte längre hör till
fastigheten Grödby 11:1 (inte längre utgör fastighetstillbehör) utan hör till
kommunens fastighet Torp 14:2. Fastigheten Grödby 11:1 i sin helhet
ianspråktagen av gemensamhetsanläggningarna.
Ett avtal avseende överlåtelse av Grödby 11:1 har utarbetats och undertecknats av
Trollstamalms samfällighetsförening. Genom avtalet överlåter kommunen till
Trollstamalms samfällighetsförening fastigheten Grödby 11:1 utan ersättning.
Avtalet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande eftersom delegerad
beslutanderätt saknas avseende överlåtelse av kommunens fasta egendom utan
ersättning.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal avseende överlåtelse av
fastigheten Nynäshamn Grödby 11:1.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal avseende överlåtelse av
fastigheten Nynäshamn Grödby 11:1.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(33)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11(33)

Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 19
Akten

137/2012-211

Yttrande över remiss: Inventering av brister och behov av
åtgärder i transportinfrastruktur under planperioden 20142025 samt avgränsningsamråd för miljöbedömning av
länsplanen
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget om att
ta fram nya investeringsplaner för infrastruktur under perioden 2014-2025,
inbjudit länets kommuner, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda
myndigheter att
A. lämna underlag avseende brister i transportinfrastrukturen och behov av
åtgärder i länsplanen 2014-2025 och nationell plan 2014-2025
B. lämna underlag för åtgärder som är statsbidragsberättigade under perioden
2014-2025
C. lämna synpunkter på avgränsning för miljöbedömning av kommande länsplan
2014-2025
Nynäshamns kommun har i likhet med övriga Södertörnskommuner fått förslaget
på remiss för yttrande senast den 20 mars 2013.
Södertörnskommunernas samarbetskommitté har därefter beslutat att utarbeta ett
gemensamt yttrande över förslaget. Planeringscheferna har sedan fått uppdraget
att ta fram ett förslag. Samtliga kommuner har ställts sig bakom förslaget till
yttrande och behandlas i respektive kommunstyrelse.
Varje kommun har även möjlighet att för egen del ta upp kommunspecifika
förslag till åtgärder som komplement till ”Södertörnsyttrandet”.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 5 oktober 2012.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Södertörnskommunernas förslag till
yttrande över ” Inventering av brister och behov av åtgärder i
transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 samt avgränsningsamråd för
miljöbedömning av länsplanen” med följande tillägg.
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A. Synpunkter på brister i transportsystemet
För Nynäshamns kommuns utveckling är kommunikationer med Stockholm och
resten av länet avgörande. En stor del av den förvärvsarbetande befolkningen i
kommunen arbetspendlar till andra kommuner och mycket godstransporter sker
till och från hamnarna samt det lokala näringslivet i Nynäshamns kommun.
Nynäshamns kommun vill därför peka på följande infrastruktursatsningar som
mycket angelägna för att komma till rätta med bristerna i transportsystemet.
Nynäsbanan
För att Nynäshamns kommun ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt är krävs att
kollektivtrafikens konkurrenskraft ökar. Idag är järnvägen mellan Stockholm och
Nynäshamn (Nynäsbanan) endast delvis utbyggd med dubbelspår. För att
pendeltågstrafiken ska kunna bli pålitligare och snabbare måste hela Nynäsbanan
bli dubbelspårig. Dubbelspår blir än viktigare då Stockholm Norviks hamn tas i
drift eftersom så mycket som möjligt av den landburna trafiken till och från
hamnen bör ske på spår. Därför måste Nynäsbanan också godsanpassas med
förbättrad kraftförsörjning samt buller- och vibrationsåtgärder.
Väg 225 Ösmo-Tysslinge
I det statliga vägnätet i Nynäshamns kommun finns flera framkomlighets- och
trafiksäkerhetsbrister. Länsväg 225 är en viktig länk för godstrafik till och från
hamnarna i Stora Vika och Nynäshamn, men vägen har framkomlighets- och
framförallt trafiksäkerhetsbrister. Vägens utformning är långt ifrån optimal med
tanke på den stora andelen tunga transporter och att vägen används för skolresor
och, på främst kortare sträckor, av gång- och cykeltrafikanter på väg till
(framförallt) något av kommundelcentrumen Ösmo och Spångbro-Sunnerby. Både
arbetspendling med cykel samt turism- och rekreationsresor med cykel har
potential att öka mycket om en gång- och cykelväg byggs längs med hela eller
delar av väg 225. Vägens utformning begränsar också kollektivtrafikens
möjligheter. I SL:s förslag till nya stombusslinjer finns en ny linje mellan
Nykvarn-Södertälje-Nynäshamn med, men som inte kan få stomnätslinjestandard
mellan Södertälje och Nynäshamn på grund av väg 225:s nuvarande standard.
Kommunen har i samband med samrådsmöten med Trafikverket, senast hösten
2012, åter påpekat dessa brister. Enligt Trafikverket ska en väganalys genomföras
för att belysa vilka åtgärder som bör genomföras för att förbättra vägens standard.
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Södertörnsleden
Den bristande standarden på väg 225 tydliggör vikten av att utveckla
infrastrukturen på land för att möta den utökning av sjötransporterna som kommer
att ske i framtiden. Detta gäller i synnerhet Nynäshamn där planeringen av den
nya godshamnen Stockholm Norvik hamn nu pågår för fullt. Stockholm Norvik
hamn kan tillsammans med intilliggande Företags- och logistikpark i framtiden få
samma betydelse för utvecklingen i södra regiondelarna som Arlanda haft för
norra delen av regionen. Hamnen kräver goda transportmöjligheter både på väg
och järnväg. Väg 73 är sedan 2010 utbyggd till motorvägsstandard och blir en
viktig länk till E4/E20 via Södertörnsleden.
Väg 73
Den sydligaste delen av riksväg 73 är fortfarande tvåfilig vilket påverkar
trafiksäkerheten och punktvis även framkomligheten. Trafiksäkerheten skulle öka
avsevärt om den fyrfiliga och mötesfria vägsträckan förlängdes från Älgviken till
Norviks trafikplats. Godstrafiken till och från Norvik, AGA:s LNG-terminal och
oljeraffinaderiet skulle underlättas av en sådan utbyggnad och en förbättrad
trafikplats Norvik, som möjligtvis också skulle kunna vara tillfart för raffinaderiet
och LNG-terminalen. Trafikplatserna vid Kalvö och Hammarhagen bör också få
ny utformning och skulle med fördel kunna göras om till en trafikplats istället för
dagens två plankorsningar. För Nynäshamns stads utveckling och möjligheter att
bygga attraktiva bostäder vid gästhamnen är det också viktigt att infarten till
färjeterminalen (i dagsläget med färjetrafik till Gotland, Polen och Lettland)
flyttas norrut. Trafiken till och från färjeterminalen begränsar
utvecklingsmöjligheterna för Nynäshamns stad. En ny infart till färjeterminalen
längre norrut kan också göras mer säker och framkomlig än vid nuvarande läge.
Väg 546
Sedan väg 73 blev fyrfilig motorväg och sedan Segersängs by byggdes ut efter år
2003 har trafiken genom Segersäng på väg 546 ökat förhållandevis mycket.
Vägen har också blivit en förbindelselänk mellan Grödby och väg 542 och väg 73.
För att kunna utveckla Segersäng, som är den ort längs med järnvägen i
kommunen som ligger närmast regioncentrum, skulle en omdragning av väg 546
vara av stor vikt. En ny sträckning för väg 546, förbi nuvarande bebyggelse,
skulle möjliggöra fler nya bostäder i västra Segersäng och i området kring
Segersängs station än om vägen får behålla nuvarande sträckning. Konflikter
uppstår idag i Segersäng då väg 546 är en pendlingsväg (framförallt för trafik mot
väg 73) samtidigt som skolbussar utgår från timglashållplatsen på väg 546 i
Segersäng och då trafik ska till och från förskolan på Inägan, som direkt ansluter
till väg 546.
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B. Åtgärder berättigade till statlig medfinansiering
Kommunen ser i dagsläget inga större åtgärder berättigade till statlig
medfinansiering som kan tänkas ingå i Länsplanen.
C. Avgränsningssamråd miljöbedömning
Nynäshamns kommun har inga synpunkter angående länsplanens omfattning och
har ingen annan syn än Länsstyrelsen om den geografiska avgränsningen. Det
vore dock värdefullt med ett perspektiv utifrån ett större geografiskt område,
exempelvis avseende klimatpåverkan. Perspektiv utifrån ett större geografiskt
område kan dock vara både svårt och tidskrävande att sammanställa.
Miljöbedömningens tidshorisont föreslår Länsstyrelsen vara fram till år 2030. Det
är rimligt med tanke på möjligheten till mer noggranna analyser och med tanke på
att år 2030 är målår för flera miljö- och klimatmål. För att förbereda
transportinfrastrukturen för framtiden och för att underlätta utvärderingen av
åtgärderna på lång sikt kan det dock vara värdefullt med mer övergripande
långsiktiga analyser och bedömningar. Att vara framåtseende kan innebära mindre
risker att cementera fast vissa resvanor och mindre hållbara mönster.
Angående kopplingar till nationell planering och regional planering har
Nynäshamns kommun ingen annan åsikt än vad som anförts av Länsstyrelsen i
utskicket för avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen. Precis som
RUFS 2010 är förankrad regionalt är kommunens översiktsplan förankrad lokalt.
En aktuell översiktsplan bör därför kunna ge ytterligare motiv till åtgärder som är
förenliga med översiktsplanen.
Nationella miljö- och klimatmål ska självklart vara styrande bedömningsgrunder
för utvecklingen av transportinfrastrukturen. Ökad tillgänglighet kan bland annat
skapas genom väl genomtänkt samhällsplanering på kommunal nivå och även
genom infrastruktursatsningar på regional och nationell nivå. Utgångspunkten för
infrastrukturplanering bör vara fyrstegsprincipen och planering för ökad
tillgänglighet. Det är viktigt att skilja på tillgänglighet och mobilitet. Planeringen
bör utgå från tillgänglighet och möjligheter att resa, men inte för att skapa ett ökat
resande. Ett ökat resande är negativt hur flera hållbarhetsaspekter.
I tidigare nationella planer och länsplaner är det få åtgärder som bidrar till
måluppfyllelse för miljö- och klimatmål. Grunden för
transportinfrastrukturplanering bör därför vara befintlig infrastruktur och
effektiviseringsåtgärder för denna. Nynäshamns kommun har flera befintliga
vägar och en järnväg som är i behov av upprustning för att underlätta
utvecklingen inom bland annat bostadsbyggande och nya arbetsplatser i
kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15(33)

Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 19
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att formulera
ett tillägg till yttrandet om behovet av att påbörja arbetet med Södertörnsleden.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 20

19/2013-530

Akten

Yttrande över remiss: Inför trafikförändringar i SLtrafiken
2013/2014
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen ” Inför
trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande den 4 februari 2013.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 februari
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 21

65/2012-532

Akten

Yttrande över remiss:Komplettering av Stockholms läns
regionala trafikförsörjningsprogram
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen
Komplettering av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 22
Akten

317/2012-049

Kommunens yttrande över Finansdepartementets
promemoria - Förslag till ändringar i
inkomstutjämning för kommuner och landsting
Ärendebeskrivning
Kommuner och landsting står för en stor del av produktionen av välfärd (skola,
hälso- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg). Sett ur ett internationellt
perspektiv är välfärdsproduktionen starkt decentraliserad i Sverige.
Det finns stora skillnader i beskattningsbara inkomster mellan kommunerna och
även stora skillnader i åldersstruktur mellan kommunerna. Oavsett var i landet
man bor ska alla medborgare garanteras en likvärdig välfärd. Detta möjliggörs
genom kommunalekonomisk utjämning.
I Finansdepartementets promemoria lämnas förslag till ändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning. I promemorian görs vidare bedömningen att
kostnadsutjämningen bör ändras i linje med vad Utjämningskommittén 08
föreslagit. Samtliga ändringar föreslås träda ikraft den 1 januari2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag som
svar på remissen - ”Förslag till ändringar i inkomstutjämning för kommuner och
landsting”.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag som
svar på remissen - ”Förslag till ändringar i inkomstutjämning för kommuner och
landsting”.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 23

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.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013, § 34, att återremittera ärendet
till socialnämnden för att förtydliga de ekonomiska delarna av förslaget och se
över målgruppen, samt Samordningsförbundets uppgift.
Socialförvaltningen har inkommit med en reviderad ansökan om projektbidrag
som delas ut vid arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 24

313/2012-449

Akten

Ansökan om bidrag till Sorunda festivalen 2013
Ärendebeskrivning
Under 2011 startade demokratiprojektet ”Alla kan i Nynäshamn”. Under våren
2012 genomförde projektledaren tillsammans med Sorundas befolkning en
Sorunda Festival. Festivalen skulle vara ett startskott för en ökad gemenskap,
delaktighet och stolthet över sin bygd. Festivalen blev mycket lyckad med många
aktiviteter och besökare. Befolkningen upplevde festivalen som så viktig för
bygden så att en festivalförening startade under hösten 2012. Syftet med
föreningen är att arbeta för ett fortsatt engagemang kring festivalen och arbeta för
en ny festival 2013 kan bli av. Att anordna en festival likt förra året kostar en del
och föreningen har inte fullt ut möjlighet att hitta sponsorer som kan bidra fullt ut.
Föreningen räknar med att kostnaderna totalt blir 350 000 kronor. Föreningen
Sorundafestivalen har därför ansökt om 200 000 kronor från kommunen för att
kunna finansiera festivalen. Medlen ska användas till att möjligöra för planerade
aktiviteter under Sorundafestivalen som tält, ljud och ljus, el, vatten, toaletter och
marknadsföring. Målgruppen för festivalen är främst alla boende i
Sorundaområdet men även andra ur befolkningen i Nynäshamn. Ung som
gammal. Målet för festivalen är att tillsammans skapa aktiviteter där alla får vara
delaktiga och där man kan öka stoltheten för sin bygd i samverkan mellan många
olika aktörer. Att lyfta fram Sorunda som en bra ort att bo och verka i.
Sorundafestivalen kommer att anordnas den 5-8 juni 2013.
Redovisning kommer att ske med hjälp av en skriftlig dokumentation med bilder
och text. En muntlig redovisning till kommunstyrelsen under hösten 2013.
Sorunda festivalförening kommer att samarbeta med de folkhälsoprojekt som
pågår och som berör Sorunda området samt demokratiprojektet ”Alla kan i
Nynäshamn”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan på
200 000 kronor. Medlen tas från projektet Alla kan i Nynäshamn.
Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 24
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan på
200 000 kronor. Medlen tas från projektet Alla kan i Nynäshamn.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Akten

Au § 25

48/2013-449

Ansökan om bidrag till projekt ”Mångkamp”
Ärendebeskrivning
Allt fler barn, ungdomar och unga vuxna väljer att idag inte delta i något
föreningsliv, samfund, eller politisk organisation och har heller inte någon ”aktiv”
fritid. Många föreningar har också svårt att få tillräckligt mycket medlemmar och
de får därför svårt att klara sig ekonomisk. Därför vill kultur och fritidsnämnden
under arbetsnamnet ”Mångkampen” öka samarbetet mellan föreningar och
utveckla möjligheten för barn och ungdomar att pröva på olika aktiviteter i
föreningarna. Projektet bygger på att samtliga föreningar som bedriver
huvuddelen av sin verksamhet inom Kvarnängens idrottsområde med stöd av
kommunen startar ett gemensamt samarbetsprojekt med olika prova på aktiviteter.
Allt utifrån möjligheten att prova på många olika typer av idrott under lekfullare
former. I dagsläget finns totalt 8 olika föreningar och idrotter verksamhet inom
området, de är: Nynäshamns Bågskytteklubb, Nynäshamns IF Fotbollklubb,
Nynäshamns Innebandyklubb, Nynäshamns Ridklubb, Nynäshamns Tennisklubb,
Nynäs Hockey Club, Ösmo Nynäs Friidrottsklubb och Ösmo Cykelklubb.
Aktiviteterna inom ”Mångkampen” är tänkta att precis som i Upplands Väsby i
första hand förläggas till helger, dvs lördagar och söndagar under i huvudsak
perioden maj-oktober.
Om satsningen faller väl ut är tanken att detta blir ett årligt återkommande inslag
där fler än de föreningar som bedriver sin verksamhet på och kring Kvarnängen är
välkomna att delta. Medlen kommer att användas till en 25% projektledare under
tiden maj-december 2013 samt till tryckning av informationsmaterial och priser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 100 000
kronor ur folkhälsomedlen till kultur - och fritidsnämnden för att finansiera
projekt mångkamp.
Harry Bouveng (M) anmäler att han inte deltar i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 100 000
kronor ur folkhälsomedlen till kultur - och fritidsnämnden för att finansiera
projekt mångkamp.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Akten

Au § 26

47/2013-449

Ansökan om bidrag till koordinator 25 procent för projekt
Oberoende
Ärendebeskrivning

Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan tre frivilligorganisationer;
A Non Smoking Generation (NSG), Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och
Riksförbundet narkotikafritt Samhälle (RNS). Nynäshamns är en av fem
deltagande kommuner i projektet. Projektet syftar till att de idéburna
organisationerna tillsammans med de fem samarbetskommunerna utveckla
långsiktigt hållbara samverkansformer och verktyg till stöd för regionalt och
lokalt ANDT-förebyggande arbete riktat till ungdomar. Projekt Oberoende är
finansierat av statens folkhälsoinstitut, men för att trygga bästa möjliga resultat
och kvalité behövs en koordinator anställas. Målsättningen kan förenklat sägas
vara att barn och unga ska mötas av ett gemensamt, aktivt, tydligt och restriktivt
förhållningssätt från vuxenvärlden när det gäller ANDT-frågorna oavsett var, när
eller hur. Ungdomarna ska involveras som medaktörer i det drogförebyggande
arbetet. Målgruppen är ungdomar på gymnasiet, inom fritidsverksamheten, några
utvalda föreningar samt ungdomsfullmäktige. Barn och utbildningsförvaltningen
söker 140 000 kr för att finansiera en 25 procentig koordinator samt för viss
marknadsföring och annonsering.
Koordinatorns uppgift blir att:
• Koordinera de aktiviteter som skall genomföras tillsammans med de tre
frivilligorganisationer som är kopplade till projektet.
• Hjälpa till att koordinera utvärderingarna av planerade aktiviteter.
• Vara länken mellan aktörerna i projekt Oberoende till barn- och
utbildningsnämnden
Delmål för projektet är:
• Att utveckla långsiktiga strukturer inom fritidsverksamheten,
gymnasieskola och föreningar för ANDT arbetet.
• Att öka kunskaperna om konsekvenser av alkohol, drog och tobaksbruk.
• Att ta fram metoder som långsiktigt kan minska bruket av alkohol, tobak
och droger bland ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 140 000
kronor ur folkhälsomedlen kronor till barn- och utbildningsnämnden för att
finansiera koordinator i projekt Oberoende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-03-06

Au § 26
Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja
140 000 kronor ur folkhälsomedlen kronor till barn- och utbildningsnämnden för
att finansiera koordinator i projekt Oberoende.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 27

37/2012-061

Akten

Svar på medborgarförslag om att kommunen tar
fram en ”app” för Iphone och Android.
Ärendebeskrivning
Anna Sundqvist har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska ta fram en
”app” för Iphone och Android. Föreslaget innebär att man på appen ska kunna söka
enkelt efter t ex. parkeringar/ affärer/sevärdheter/frisök A-Ö. Även informationen på
kommunens webbplats ska vara tillgänglig via appen.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommun har för närvarande inte några planer på att ta fram en så kallad ”app” med
de funktioner som medborgarförslaget anger.
Det är en tydlig utveckling att ”surfande på smarta telefoner” stadigt ökar. Människor
söker och förutsätter att finna information via sin telefon. Kommunen planerar att
byta till en nyare version av sitt webbpubliceringsverktyg under 2013. Den versionen
medger att det blir enkelt att publicera en så kallad mobil webbplats. Det innebär att
information från kommunens webbplats kommer bli tillgänglig i smarta telefoner.
När det gäller förslagsställarens övriga förslag på information som öppettider med
mera är det inte en kommunal uppgift. Däremot kan en del av den informationen fås
via webbplatsen visitnynashamn.se
Mot bakgrund av det pågående arbetet föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska anses besvarat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Akten

Au § 28

65/2009-214

Detaljplan för Himmelsö 1:6
Mark- och miljödomstolens har i dom den 14 februari 2013, upphävt
kommunfullmäktiges beslut den 8 november 2011, § 200, att anta detaljplan för
Himmelsö 1:6 del av, Marina. Arbetsutskottet diskuterar ärendet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Akten

Au § 29

49/2013-009

Balanslista
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.
Harry Bouveng (M) frågar om kommunfullmäktiges beslut att bifalla motion om
hantering av kriminella MC-gäng, ärendet finns inte med på listan. Ordföranden
(S) önskar tydligare markeringar på listan mellan ej verkställda och verkställda
beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till
handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 30

46/2013-109

Akten

Rapport över obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 22 februari
2013.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 februari
2013.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Akten

Au § 31

46/2013-109

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två
gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar medborgarförslag som har kommit in till och med den
22 februari 2013.
Enligt de regler som gäller för medborgarförslag fr o m den 1 juni 2012, anmäls
inkomna medborgarförslag till kommunfullmäktige med förslag om till vilken
nämnd de ska överlämnas för beslut.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 februari
2013.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 32
Delges:
Enligt sändlista
Msf
Akten

42/2013-294

Trehörningen 25, Nynäshamn, tidsbegränsat
bygglov för ändrad användning från vård till
evakueringsboende
Ansökan om tidsbegränsat bygglov kom in 25 feb 2013.
Planförutsättningar
För fastighet gäller detaljplan Dp-743 fastställd 1995-10-05. Enligt
bestämmelserna får vård bedrivas på fastigheten. Boende ingår inte i
vårdbegreppet.
Ärendebeskrivning
Efter brand i flerbostadshus på Musköten i Ösmo behöver de människor som
drabbades tillfälligt boende innan lägenheterna sanerats och kan bebos igen.
Ansökan avser tillfälligt boende i fastighetens våningsplan som tidigare nyttjats
för äldreboende. Våningsplanet är disponerat med enskilda bostadsrum med
hygienutrymme och gemensamt kök och samvarorum.
Ansökan avser boende för upp till 10 ensamstående personer under ett år.
Parkeringsbehovet bedöms kunna lösas inom fastigheten.
Bedömning
Tidsbegränsat bygglov bedöms lämpligt då åtgärden är av provisorisk karaktär
och ska möta ett tillfälligt behov.
Åtgärden är av sådan art att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte behövs.
Övrigt
Enligt den nya plan- och bygglagen från 2 maj 2011 ska alla beslut om lov bli laga
kraftvunna. Därför kungörs besluten i Post- och Inrikes tidningar och delges
gränsgrannar samt andra sakägare. Från det datum när delgivningskvittona skrivits
under har var och en tre veckor på sig att överklaga lovet. Det är sedan
Länsstyrelsen som handlägger eventuella överklaganden.
Avgift för ärendets handläggning enligt taxa: 7.600:-
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 32
Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljas med stöd av 9 kap 33 § PBL för
tillfälligt boende med följande föreskrifter:
1. Tidsbegränsningen gäller till 2014-03-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljas med stöd av 9 kap 33 § PBL för
tillfälligt boende med följande föreskrifter:
1. Tidsbegränsningen gäller till 2014-03-01.
______
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 33
Delges:
Enligt sändlista
Msf
Akten

43/2013-299

Linnea 46, Nynäshamn, tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning från skola till evakueringsboende
Ansökan om tidsbegränsat bygglov kom in 25 feb 2013.
Planförutsättningar
För fastighet gäller detaljplan S-157 A antagen 1971. I gällande plan är
markanvändningen allmänt ändamål.

Ärendebeskrivning
Efter brand i flerbostadshus på Musköten i Ösmo behöver människor som
drabbades tillfälligt boende innan lägenheterna sanerats och kan bebos igen.
Ansökan avser tillfälligt boende i det friliggande huset som ligger inom
Svandammsskolan fastigheten. Bygganden har tidigare används som fritidslokal.
Byggnadens bottenplan är disponerad med kök, hygienrum och samvarorum. På
överplanet finns tre rum lämpliga som sovrum. I källaren finns tvättstuga.
Bottenplanet nås via invändig trappa och är därför inte tillgängligt för
rörelsehindrade personer.
Ansökan avser boende för en familj under ett år.
Parkeringsbehovet bedöms kunna lösas inom fastigheten.
Bedömning
Tidsbegränsat bygglov bedöms lämpligt då åtgärden är av provisorisk karaktär
och ska möta ett tillfälligt behov.
Åtgärden är av sådan art att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte behövs.
Då ansökan gäller ett tillfälligt boende under begränsad tid medges avsteg från
kravet på tillgänglighet till byggnadens bottenplan enligt kap 8 § 8 i plan- och
bygglagen.
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Sammanträdesdatum

2013-03-06
Au § 33
Övrigt
Enligt den nya plan- och bygglagen från 2 maj 2011 ska alla beslut om lov bli laga
kraftvunna. Därför kungörs besluten i Post- och Inrikes tidningar och delges
gränsgrannar samt andra sakägare. Från det datum när delgivningskvittona skrivits
under har var och en tre veckor på sig att överklaga lovet. Det är sedan
Länsstyrelsen som handlägger eventuella överklaganden.
Avgift för ärendets handläggning enligt taxa: 6.550:Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljas med stöd av 9 kap 33 § PBL för
tillfälligt boende med följande föreskrifter:
1.

Tidsbegränsningen gäller till 2014-03-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljas med stöd av 9 kap 33 § PBL för
tillfälligt boende med följande föreskrifter:
1.

Tidsbegränsningen gäller till 2014-03-01.

______
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