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Magnus Dybeck, miljöutredare § 115
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Sammanträdesdatum

2013-09-04

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-04
109. Personalfrågor
110. Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAPKL) m m
111. Försäljning av Berga by
112. Yttrande över valkretsindelning Stockholms läns Landsting
113. Mottagande av nyanlända
114. Rekommendation om att anta den reviderade ”Överenskommelse om
samverkan i Stockholms län gällande nyanlända”
115. Yttrande över miljöfarlig verksamhet, Stesor ABs ansökan om tillstånd för
grustäktsverksamhet
116. Yttrande över remiss från Södertörns upphandlingsnämnd
upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns
kommuner
117. Yttrande över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län
och yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
118. Yttrande över förslag till ändring av 7 kap miljöbalken om
vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning
119. Ansökan om tillfällig kommunal borgensförbindelse i anslutning till
renoveringsprojekt Östra Styran
120. Uppsägning av medlemskap i Öppen skärgårds ekonomiska förening
121. Svar på medborgarförslag om att belysningen vid Nyblevägen ses över och
att det finns toalett i anslutning till buss- och järnvägsstationen i Ösmo
122. Rapport över obesvarade motioner
123. Rapport över obesvarade medborgarförslag
124. Fråga om Stora Vika

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(24)

Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 109

26/2013-020

Akten

Personalfrågor
Anette Måhlstedt, personalchef, informerar om pågående ”Löneöversyn”.
Personalchefen informerar även om arbetet med ”Medarbetarenkäten” som börjar
i september.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 110
Akten
Arbetsgivavd

160/2013-021

Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension (AKAP-KL) m.m.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat överenskommelse med
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om ett helt avgiftsbestämt
pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL), som träder
i kraft 2014-01-01. Pensionsavtalet gäller för arbetstagare som är födda 1986 och
senare.
Samtidigt har överenskommelse träffats om att det nu gällande pensionsavtalet
KAP-KL från samma tidpunkt ska gälla bara för arbetstagare som är födda före
1986. Denna ändring tillförs det lokala kollektivavtalet om KAP-KL utan att
något särskilt beslut behöver fattas.
Parterna har dessutom träffat principöverenskommelse om en särskild
familjeskyddsförsäkring i händelse av arbetstagares död. Försäkringen är tänkt att
utgöra ett motsvarande efterlevandeskydd som det som finns i KAP-KL.
Det nya pensionsavtalet är ett modernt och långsiktigt hållbart pensionsavtal. Det
ger kommunen ökade möjligheter att förutse och budgetera framtida
pensionskostnader. Samtidigt ger det bra och trygga pensioner för de anställda.
Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna underlättas och
arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras.
En betydelsefull nyhet i avtalet är att det inte längre finns någon lägre åldersgräns
för att tjäna in pensionsavgift. Det bygger på livsinkomstprincipen då
tjänstepension intjänas från första anställningsdagen, oavsett ålder. Den övre
åldersgränsen för att kunna komma in i avtalet följer bestämmelserna i LAS om
rätten att kvarstå i anställningen. På så sätt ligger avtalet helt i linje med de förslag
som förs fram i pensionsåldersutredningen, (SOU 2013:25).
I det nya avtalet är pensionsavgiften 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen
upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket för närvarande motsvarar en
månadslön om 35 375 kronor och 30 procent på lönedelar däröver.
Pensionsavgiften värdesäkras med prisbasbeloppets förändring och betalas årsvis
den 31 mars av kommunen till berörd valcentral.
Utbetalningen av ålderspension kommer enligt AKAP-KL att kunna ske från
samma tidpunkt som allmän pension kan utges, vilket medger en flexibel
pensionsålder. Det innebär att avtalet i sig inte pekar ut en specifik åldersgräns,
som vid eventuella lagändringar skulle bli föremål för omförhandlingar.
Avtalet och tillhörande dokument är omfattande och finns återgivna i SKLcirkulär 13:38. Förslaget till beslut i denna skrivelse syftar endast till att
åstadkomma en formellt korrekt reglering mellan kommunen och Kommunal.
Fortsatta förhandlingar

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 110
Förhandlingar pågår med Offentliganställdas Förhandlingsråd och AkademikerAlliansen i syfte att träffa överenskommelse om ett nytt pensionsavtal även med
dessa organisationer.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott
Arbetsutskottet beslutar
1. I anledning av 2013-06-19 träffad central överenskommelse -AKAP-KL- med
Kommunal för tillämpning i kommunen fr.o.m. 2014-01-01 anta bestäm-melserna
enligt AKAP-KL med innehåll och utformning som framgår av bilaga 5 till det
centrala förhandlingsprotokollet 2013-06-19.
2. Lämna protokollsutdrag över beslutet till Kommunal om organisationen begär
det samt att efter framställan från Kommunal teckna lokalt kollektivavtal enligt
det centrala förhandlingsprotokollet, bilaga 5.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. I anledning av 2013-06-19 träffad central överenskommelse -AKAP-KL- med
Kommunal för tillämpning i kommunen fr.o.m. 2014-01-01 anta bestäm-melserna
enligt AKAP-KL med innehåll och utformning som framgår av bilaga 5 till det
centrala förhandlingsprotokollet 2013-06-19.
2. Lämna protokollsutdrag över beslutet till Kommunal om organisationen begär
det samt att efter framställan från Kommunal teckna lokalt kollektivavtal enligt
det centrala förhandlingsprotokollet, bilaga 5.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Akten

Au § 111

59/2013-299

Försäljning av Berga by
Föredragning
Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef, informerar om ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka vidare ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 112

153/2013102

Akten

Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval för
perioden 2014-2018
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har lämnat ett förslag till valkretsindelning för
landstingsval för perioden 2014-2018. Nynäshamns kommun har lämnats
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet 2014-2018 tillämpades vid
valet 2010. Den omfattar 12 valkretsar varav sex utgörs av Stockholms stad.
Nynäshamns kommun föreslås ingå i valkrets Sydost. Denna valkrets består av
Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner. Mandatfördelningen 2014
väntas bli oförändrad för valkrets Sydost, beräknat på samma valkretsindelning
som tidigare och antal röstberättigade per den 1 mars 2013.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den föreslagna
valkretsindelningen för landstingsval perioden 2014-2018. Förslaget innebär en
oförändrad indelning i förhållande till innevarande period.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remissen:
Nynäshamns kommun har inget att invända mot den föreslagna
valkretsindelningen för landstingsval perioden 2014-2018. Förslaget innebär en
oförändrad indelning i förhållande till innevarande period.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avge följande yttrande över
remissen:
Nynäshamns kommun har inget att invända mot den föreslagna
valkretsindelningen för landstingsval perioden 2014-2018. Förslaget innebär en
oförändrad indelning i förhållande till innevarande period.
______
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 113
Akten

161/2013-720

Mottagande av nyanlända
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från
kommunstyrelseförvaltningen att se över det framtida mottagandet av nyanlända i
Nynäshamns kommun. Ett förslag till avtal gällande fördelning av mottagande av
nyanlända för Stockholms län 2013 har inkommit från Länsstyrelsen. Förslaget
innebär att Nynäshamns kommun ska ha sex asylplatser tillgängliga för
ensamkommande barn samt ta emot 7-15 övriga nyanlända genom att de anvisas
plats för bosättning. Platserna för asylsökande ensamkommande barn beräknas
innebära att cirka 18-24 barn per år placeras i kommunen. Då de asylsökande
barnen får uppehållstillstånd har den kommun som tagit emot dem som
asylsökande ansvar för fortsatt bosättning i kommunen.
Huvudansvaret för mottagandet av nyanlända har i och med etableringsreformen
överförts från kommunen till Arbetsförmedlingen. Det kvarstår dock flera
uppgifter för kommunen i samband med mottagandet av nyanlända; bostäder,
skola, barnomsorg, Sfi, samhällsorientering och visst socialt stöd. Kommunen får
ersättning från staten för de beräknade kostnaderna för mottagandet men
kostnader för kommunen kan tillkomma, främst i form av stöd efter
etableringsfasen och efter att de ensamkommande barnen har fyllt 20 år.
Möjligheten att ta emot nyanlända begränsas i Nynäshamn främst av
bostadsbristen i kommunen.
För att kunna ha ett fortsatt och utökat mottagande av nyanlända som ger de
nyanlända goda möjligheter att snabbt etableras i samhället behövs en utvecklad
organisation för mottagandet. Då mottagandet berör flera förvaltningar och
enheter behöver kommunen inrätta en samordnande förvaltningsövergripande
funktion.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 augusti 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 113
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen tecknar
avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av nyanlända enligt
följande:
•

Ensamkommande barn, sex platser som utökas enligt en trappstegsmodell
till fyra platser från och med 2013-10-30, fem platser från och med
2014-04-01 och sex platser från och med 2014-09-01.

•

Nynäshamns kommun åtar sig att ta emot 7-15 nyanlända med
uppehållstillstånd per år genom att de anvisas plats för bosättning i
kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta
att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av
nyanlända enligt följande:
•

Ensamkommande barn, sex platser som utökas enligt en trappstegsmodell
till fyra platser från och med 2013-10-30, fem platser från och med
2014-04-01 och sex platser från och med 2014-09-01.

•

Nynäshamns kommun åtar sig att ta emot 7-15 nyanlända med
uppehållstillstånd per år genom att de anvisas plats för bosättning i
kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 114
Akten

135/2013-720

Rekommendation om att anta den reviderade
”Överenskommelse om samverkan i Stockholms
län gällande nyanlända”.
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderade vid sitt sammanträde
2013-06-05 kommunerna i länet att anta den reviderade ”Överenskommelse om
samverkan i Stockholms län gällande nyanlända”.
Sedan 2009 har det i Stockholms län funnits en överenskommelse mellan
kommunerna om samverkan kring introduktion m.m. av nyanlända. Under hösten
2012 genomförde KSL en uppföljning av överenskommelsen som visade på
brister i kännedom om och i arbete med denna.
Uppföljningens resultat tillsammans med förändrat ansvar för kommunerna till
följd av att stora delar av ansvaret flyttades från kommunen till
Arbetsförmedlingen, resulterade i en revidering av dokumentet. Arbetet med detta
har förankrats hos kommunstyrelseordförandena vid ett möte i maj 2012. Beslut
om att överenskommelse skulle revideras fattades av KSLs
Arbetsmarknadsberedning. Vid revideringen av överenskommelsen har
uppföljningens resultat legat till grund, både vad gäller form, arbetssätt och
sakinnehåll.
Arbetet med revideringen av överenskommelsen har pågått sedan hösten 2012 och
involverat kommunrepresentanter på olika sätt och slutligen genom en
remissomgång till kommunerna. Barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen samrådde i kommunens remissvar.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 augusti 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade ”Överenskommelse om
samverkan i Stockholms län gällande nyanlända”.
Arbetsutskottsets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta den
reviderade ”Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande
nyanlända”.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 115

129/2013-436

Akten

Yttrande över miljöfarlig verksamhet, Stesor ABs ansökan
om tillstånd för grustäktsverksamhet
Föredragning
Maria Landin, stadsbyggnadschef, och Magnus Dybeck, miljöutredare, informerar
om ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka vidare ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-04
Au § 116

186/2012-059

Akten

Kommunstyrelseförvaltningens svar på remiss, förslag till
upphandlingspolicy och riktlinjer för Haninge och
Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Södertörns upphandlingsnämnd gav i oktober 2012, den upphandlande enheten,
uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Nynäshamns och
Haninge kommun. Utgångspunkten i förslaget är att renodla policyn till att endast
omfatta de strategiska och mest centrala frågorna som rör upphandling och
komplettera detta med riktlinjer för de praktiska upphandlingsfrågorna.
Sammanfattning av synpunkter på förslaget
Kommunstyrelseförvaltningen är i stort positiv till förslaget och bedömer att
policyn och riktlinjerna kommer att utgöra ett ytterligare stöd i arbetet att
säkerställa en effektiv upphandlingsverksamhet och även innebära ett förbättrat
stöd till förvaltningarna i upphandlingsarbetet.
I policyns ansvarsdel redogörs för de undantag då Upphandling Södertörn inte ska
var delaktiga i upphandlingarna. Bedömningen görs att det finns ett behov av att
ytterligare förtydliga dels nämndens reglemente dels riktlinjerna med avseende på
hur beslutanderätten och ansvaret fördelar sig och om någon form av upphandling,
och i så fall vilken eller vilka, ska kunna göras på förvaltningarna. Detta för att
skapa största möjliga transparens mellan styrdokumenten. För det fall
förvaltningarna ska direktupphandla bör det också av riktlinjerna framgå hur dessa
upphandlingar ska genomföras, hur och var diarieföring/arkivering ska ske och i
vilken fas eventuella kontakter ska tas med Upphandling Södertörn.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att i policyns
uppföljningsdel, förtydliga hur ansvaret för att uppföljningen genomförs fördelar
sig mellan Upphandling Södertörn och förvaltningen.
Vidare noteras att det i aktivitetsschemats punkt 30 framgår att Upphandling
Södertörn ansvarar för arkivering. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det i
sammanhanget också bör förtydligas vem som ansvarar för diarieföring.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Au § 116
I riktlinjerna omnämns också Lagen om valfrihet (LOV).
Kommunstyrelseförvaltningen anser att ett förtydligande bör göras om vem som
ansvarar för detta eller om ansvaret är överflyttat i samband med beslutet om
gemensam upphandlingsnämnd.
Vidare framgår att samtliga överprövningar handläggs av Upphandling Södertörn.
I sammanhanget bör det också förtydligas att detta också även gäller
handläggningen av eventuella skadeståndsprocesser i allmän domstol.
I förslaget redogörs också för att verksamheterna, vid behov av upphandling, ska
kontakta Upphandling Södertörn ”i god tid”. Med hänvisning till att det ofta måste
göras prioriteringar av upphandlingar och att resursbelastningen vissa perioder
kan vara mycket stor, så bör definitionen ”i god tid” preciseras.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar också slutligen att upphandlingschefen
gör bedömningen att kravet på kollektivavtal hos leverantören inte är förenligt
med gällande EU-rätt, vilket också bekräftas av Sveriges kommuner och
landsting.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag som
svar på remissen.
Föredragning
Annika Fri, kommunjurist, informerar om ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka vidare ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-09-04

Au § 117

114/2013-211

Akten

Yttrande över Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län och yttrande över Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025
Ärendebeskrivning
På regeringens uppdrag har Trafikverket tagit fram ett förslag till Nationell plan
för trafiksystemet och Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till
Länsplan för regional transportinfrastruktur. Båda förslagen gäller åren 20142025. Nynäshamns kommun svarar på remissen om Länsplan dels för sig och dels
i ett gemensamt yttrande med övriga södertörnskommuner. Den nationella planen
kommenteras endast i det Södertörnsgemensamma remissvaret.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Södertörnsgemensamt
remissvar och att det tillsammans med Nynäshamns kommuns kompletterande
skrivelse ska utgöra remissvar till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Föredragning
Planeringschefen Anna Eklund informerar om ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till
Södertörnsgemensamt remissvar och att det tillsammans med Nynäshamns
kommuns kompletterande skrivelse ska utgöra remissvar till Länsstyrelsen i
Stockholms län.
______
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Sammanträdesdatum
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Akten

131/2013-422

Yttrande över förslag till ändring av 7 kap. miljöbalken om
vattenskyddsområden samt förslag till ny
bekämpningsmedelsförordning m m
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 15
augusti 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och att det ska utgöra
Nynäshamns kommuns remissvar till miljödepartementet.
Föredragning
Anna Eklund, planeringschef, informerar om ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och att det ska utgöra
Nynäshamns kommuns remissvar till miljödepartementet.
______
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254/2012-106

Ansökan om tillfällig kommunal borgensförbindelse
i anslutning till renoveringsprojekt Östra Styran
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Östra Styrans våtmarker kommer under perioden
september 2012-januari 2015 genomföra ett restaureringsprojekt inom
sjön/våtmarken. Projektet genomförs med ett stöd av Europeiska Unionen på 4,8
mnkr. Nynäshamns kommun har bidragit med 0,3 mnkr i detta projekt.
Merparten av projektkostnaderna utgörs av entreprenadkostnader varvid
upphandlad entreprenör ersätts månadsvis i efterskott. Merparten av
projektfinansieringen utgörs av EU-bidrag, vilket utbetalas i efterskott av
Jordbruksverket, efter attestering av Länsstyrelsen i Stockholms län. Detta
förutsätter att föreningen har tillgång till kapital för löpande fakturabetalning. För
detta ändamål ansökte föreningen om ett transaktionskonto med löpande kredit,
hos Nordea, på 900 000 kronor. Krediten beviljades in blanco, vilket bl a
medförde en relativ hög räntebelastning för projektet.
Under hösten 2012 ansökte föreningen om en kommunal borgensförbindelse för
projektet. Med hänvisning till Nynäshamns kommuns finanspolicy beslutade
kommunstyrelsen att avslå ansökan om kommunal borgen.
Fr.o.m. den 1 april 2013 har Nordea sagt upp föreningens blancokredit.
Föreningen har, med stöd av Nynäshamns kommun, vid ett flertal tillfällen försökt
att erhålla en ny blancokredit hos Nordea. Kreditgivaren har konsekvent hänvisat
till att deras policy är att en kredit för denna typ av förening förutsätter en
borgensförbindelse och att detta också är en generell princip för svensk
kreditgivning.
Föreningen är nu i ett läge där fakturerade entreprenadkostnader, med
förfallodatum i slutet på september 2013, inte kommer att kunna betalas.
Med utgångspunkt från att Nynäshamns kommun bedömer att det är mycket
angeläget att projektet genomförs och att det i detta ärende inte finns några risker
att ingå ett borgensåtagande, föreslås att föreningen erhåller en tillfällig borgen
från Nynäshamns kommun på 900,000 kr. Borgen föreslås gälla till 2015-05-31,
då den sista utbetalningen till projektet görs från Jordbruksverket.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
en tillfällig kommunal borgensförbindelse på 900 000 kr för renoveringsobjekt
Östra styran och att förbindelsen ska gälla t o m 2015-05-31
Föredragning
Ekonomichefen Peter Björebo informerar om ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att godkänna en tillfällig kommunal borgensförbindelse på 900 000 kr för
renoveringsobjekt Östra styran och att förbindelsen ska gälla t o m 2015-05-31.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.
_____
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52/2010-049

Akten

Uppsägning av medlemskap i Öppen skärgårds
ekonomiska förening
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har varit medlem i Öppen skärgårds ekonomiska förening
sedan 2010. En anledning till medlemskapet var att Öppen Skärgård skulle
fungera som ett samarbetsforum för skärgårdsrelaterade besöksnäringsfrågor och
verka för utveckling av turismen och näringslivet i skärgården. Det skulle bland
annat ske genom bildandet av ett Advisory board bestående av Stockholms
skärgårdskommuner. Ett Advisory board har inte bildats och nu är endast två av
skärgårdskommunerna medlemmar förutom Nynäshamns kommun.
Sedan vårt inträde i Öppen skärgård har nya arenor och samarbetsformer skapats.
Framförallt genom samarbetet och gemensamma arbetet i Stockholms län att ta
fram en skärgårdsstrategi. I det arbetet har skärgårdskommunerna samt Öppen
skärgård varit några av samarbetsparterna. Arbetet med skärgårdstrategin har
fortsatt genom det destinationsutvecklingsprojekt som startats med medel från
Tillväxtverket. Det faller sig därför naturligt att säga upp medlemskapet i Öppen
skärgård för att istället fokusera på det arbetet som pågår bland annat genom
destinationsutvecklingsprojektet.
Kostnaden för medlemskap är en årlig serviceavgift om 50 000 kr samt en
kapitalinsats om 1 000 kr som betalades vid inträdet i föreningen. Kapitalinsatsen
och den årliga serviceavgiften har finansierats ur kommunstyrelseförvaltningens
budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Nynäshamns kommun säger upp medlemskapet i
Öppen skärgård.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Nynäshamns kommun säger
upp medlemskapet i Öppen skärgård.
______
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107/2012-061

Svar på medborgarförslag – om belysning längs
Nyblevägen samt toalett i anslutning till buss- och
järnvägsstation
Ärendebeskrivning
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx och Xxxxxxxx Xxxxxx har kommit in med ett
medborgarförslag 3 april 2012. Förslagsställarna vill att belysningen på
Nyblevägen ses över och att trottoar anläggs utmed Nyblevägen mellan
vårdcentralen och övergångsstället vid bensinstationen. Förslagsställarna vill även
att det ordnas så att en kiosk med tillgängliga toaletter kan uppföras vid buss- och
järnvägsstationen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 augusti 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.
_____
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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 23 augusti
2013. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
156/2011-060
Roland Dehlin (M)) har den 5 maj 2011 inkommit med en motion om
multifunktionsarenor. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2012,
§ 185, att återemittera ärendet. Yttrande har inkommit från kultur- och
fritidsnämnden. Motionen bereds av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
158/2012-060
Harry Bouveng (M) har den 29 maj 2012 inkommit med en motion angående
kommunal servicegaranti i Nynäshamn. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
167/2012-060
Turid Rosenlund har den 1 juni 2012 inkommit med en motion om att kommunen
uppvaktar Trafikverket för att påskynda/verkställa en sänkning av hastigheten
förbi Ottersta. Yttrande över motionen har inkommit från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
255/2012-060
Pirjo Koski (KD) har den 26 september 2012 inkommit med en motion om
utveckling och utökning av tjänsten Förenings- och frivilligsamordnare i
Nynäshamns kommun. Yttrande över motionen har inkommit från kultur- och
fritidsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
36/2013-060
Lena Dafgård (SN) har den 18 februari 2013 inkommit med en motion om
brevlådor för kommunpost inom Nynäshamns kommun. Kommunstyrelsen har
den 21 augusti 2013 återremitterat motionen för ytterligare beredning av
kommunstyrelseförvaltningen.
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87/2013-060
Harry Bouveng (M) har den 25 april 2013 inkommit med motion om införande av
utmaningsrätt i Nynäshamn. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
156/2013-060
Turid Rosenlund (M) har den 15 augusti 2013 inkommit med en motion om
presenter och julklappar som hjälper. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
_____
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46/2013-109

Akten

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
23 augusti 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.
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt:
66/2010-061
Medborgarförslag har den 15 mars 2010 inkommit från Xxxxxxxx Xxxxxx om
inköp av gatukonst. Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsnämnden den 23
april 2010 och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 juni 2011. Förslaget
bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten för följande medborgarförslag
till nämnderna. Nämnderna har ännu inte fattat beslut i följande ärenden:
Kultur- och fritidsnämnden:
1657/2012 Medborgarförslag om bollplan i Segersäng
23/2013-061 Medborgarförslag om motionsredskap i Stora Vika.
Barn- och utbildningsnämnden:
941/2013 Medborgarförslag om gräsplan vid Viaskolan.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
1497/2012 Medborgarförslag om att rusta upp området mellan Vanstaskolan och
badhus/biblioteket i Ösmo.
1499/2012 Medborgarförslag om att anlägga en trevlig parkmiljö vid gångstråket
under elledningsgatan strax norr om Vanstaskolan.
1981/2012 Medborgarförslag om att det byggs på en skiva eller liknande på
gallerövergången mellan havstrappan och den långa piren.
2036/2012 Medborgarförslag om att förbättra skogsmiljön kring
bostadsrättsföreningen Metkroken i Ösmo.
2574/2012 Medborgarförslag om att utsmycka rondellen vid gymnasiet.
4/2013 Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighet till
återvinningsstationen Vikingavägen/Centralgatan.
74/2013 Medborgarförslag om återvinningscentral i Ösmos norra delar.
363/2013 Medborgarförslag om fler papperskorgar i Ösmo.
719/2013 Medborgarförslag om att ersätta de trappor som ansluter till Trollvägen
med Vikgatan med en asfalterad cykelväg.
1050/2013 Medborgarförslag om möjlighet att ställa undan hela möbler, lampor,
sängar, kaffekokare mm vid SRV återvinning AB.
1051/2013 Medborgarförslag om att uppföra toaletter vid Svandammsparken i
närheten av boulebanorna.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
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Fråga om Stora Vika
Harry Bouveng (M) ställer en fråga om markfrågor kring Stora Vika
Miljö- och samhällsbyggnadschefen Jan-Ove Östbrink svarar på frågan.
_____
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