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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Beslutande
Anna Ljungdell (S)
Roland Junerud (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Thomas Johansson (S), tjänstgör ej § 248
Lars Åke Lundin (S), tjänstgör för Thomas Johansson § 248
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M), tjänstgör ej § 247
Ralf Kullman (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M) § 247
Bodil Toll (M), tjänstgör ej § 247
Helen A Jonsson (M), tjänstgör för Bodil Toll § 247
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Lars Åke Lundin (S)
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP)
Helen A Jonsson (M)
Tommy Cumzelius (M), t om kl 10.30
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Peter Björebo, ekonomichef
Anna Eklund, planeringschef
Christel Bäckström, t f barn- och utbildningschef
Antonio Ameijenda, exploateringschef §§ 242-251
Sara Hagelin, mark- och exploateringsingenjör §§ 242-251
Maria Schneider (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Eva Ryman, sekreterare

_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde
18 december 2013
242. Näringslivsfrågor
243. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
´
244. Rapport om Södertörnssamarbetet
245. Ekonomisk uppföljning
246. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2014
247. Delårsrapport 2013 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
248. Folkhälsoansökningar 2014
249. Kommunstyrelsens särskilda granskningsplikt
250. Översyn av Nynäshamns helägda kommunala bolag
251. Markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II
252. Yttrande över remiss – RUFS 2010 – underlag för att bedöma aktualitet och
användbarhet
253. Yttrande över remiss om ersättning vid rådighetsinskränkningar
(SOU 2013:59)
254. Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler – kvittningssystem i
Stockholms län
255. Ansökan till ungdomsstyrelsen om medfinansiering till projekt om insatser
för ökat valdeltagande
256. Svar på motion om multifunktionsarenor
257. Svar på motion om införande av utmaningsrätt
258. Anmälan av delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-12-18

259. Skrivelser och beslut
260. Kurser och konferenser

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 242

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Staffan Bjurulf summerar 2013 och informerar om följande
aktiviteter under året:
Den 23 september genomfördes en utvecklingsdag om centrumutvecklingen,
syftet är att skapa en attraktiv centrummiljö. Stadskärneföreningen kommer att
avsätta en resurs som särskilt kommer att arbeta med etableringsfrågor i centrum.
I samarbete med arbetsförmedlingen startar man en ”handlarpool” för att kunna
erbjuda framförallt de små butikerna personal.
Den 17 oktober genomfördes en destinationsdag för turistfrågor.
Diskussion pågår för att lösa skyltfrågorna i centrum, en särskild diskussion pågår
också om skyltningen i Kalvö industriområde.
Under 2014 kommer en ansökan om en yrkeshögskoleutbildning inom turism att
göras.
Den 13 februari genomförs en stadsbyggnadsdag som leds av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 243

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Daniel Adborn (FP) informerar om träff om väg 225 där man tillsammans med
Trafikverket ägnade en heldag till frågor om väg 225. Representanter från
näringslivet, intresseorganisationer m fl har deltagit.
Planen är nu att genomföra ytterligare en träff efter nyår där Trafikverket ska
presentera studie med förslag till åtgärder för väg 225.
Bodil Toll (M) informerar om material som har sänts ut från Mälardalsrådets,
kulturutskott.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 244

Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om att möte med Stockholms stad har
genomförts och att upphandlingen för gemensamma varutransporter pågår.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 245

16/2013-042

Ekonomisk uppföljning
Peter Björebo informerar om att det ekonomiska utfallet efter november är + 11,8
miljoner. Utfallet för november är lite bättre än prognoserna i delårsrapporten.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 246
Kc
Ec
Akten

206/2013-042

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget
2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget
för kommunstyrelsens verksamheter 2014.
Ett generellt besparingsbeting på 3,5% har lagts ut på samtliga verksamheter,
utom Mark- och exploatering, kommunalförbund, gemensamma nämnder och
avgifter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till verksamhetsplan och internbudget 2014.
Föredragning
Kommunchef Birgitta Elvås föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag
till verksamhetsplan och internbudget 2014.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 247

86/2013-042

Akten

Delårsrapport 2013 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Ärendebeskrivning
Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har översänt delårsrapport för år 2013.
Miljö- och Hälsoskyddsförbundets utfall per sista augusti ligger 1 562 tkr över
budget. Intäkterna för tillsyn och ärendehandläggning är 104 tkr lägre än budget
och kostnaderna är 1 666 tkr lägre än budget.
Prognosen för år 2013 är ett underskott mot budget på 1 000 tkr. Det
prognostiserade underskottet har sin grund i ökade kostnader i samband med en
översyn av förbundets styrning samt utbyte av datorer och uppdatering och
ompaketering av dataprogram, som inte är budgeterade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 159.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Bodil Toll (M) och Marianne Jonsson (M) i
handläggningen av ärendet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 248
Son
Bun
Kfn
Folkhälsosamordnaren
Ekonomiavd
Akten

200/2013-449

Folkhälsoansökningar 2014
Ärendebeskrivning
Projekten Tillgänglig fritid åt alla, Ungdomsteam och Hälsofrämjande
skolutveckling i Sorundaområdet är tre projektansökningar som tillsammans i
samarbete kan minska risken för ett framtida utanförskap för våra barn och
ungdomar. Projekten ska åstadkomma bättre måluppfyllelse i skolan, aktivare
barn och ungdomar, bättre hälsa och levnadsvanor samt en tryggare tillvaro.
De tre projekten kostar tillsammans 5 044 730 kronor under 2014.
Vidare föreslås att projektet Hälsofrämjande skolutveckling beviljas en överföring
av deras överskott från 2012 för att förskjuta verksamheten till första halvåret
2015.
Ärendet redovisas i kommunstyrelsförvaltningens skrivelse den 22 november
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar medel till projekten:
− Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kronor
− Ungdomsteam, med 912 000 kronor
− Hälsofrämjande skolutveckling i Sorundaområdet, med 2 700 000 kronor.
−
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 160.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar medel till projekten:
− Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kronor
− Ungdomsteam, med 912 000 kronor
− Hälsofrämjande skolutveckling i Sorundaområdet, med 2 700 000 kronor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 248
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar medel till projekten:
− Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kronor
− Ungdomsteam, med 912 000 kronor
− Hälsofrämjande skolutveckling i Sorundaområdet, med 2 700 000 kronor.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Thomas Johansson (S) i handläggningen av ärendet.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 249
Kc
Ec
Akten

Kommunstyrelsens särskilda granskningsplikt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 21 december 2010 gett
kommunchefen i uppdrag att ta fram en översyn över ägardirektiv för samtliga
helägda bolag. Dessutom har kommunstyrelsen den 21 augusti 2013 beslutat att
kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra en översyn över ändamålen och
förbättrad kontroll av kommunens helägda bolag. Översynen ska vara klar för beslut
under 2013.
Av 3 kap. kommunallagen framgår bl.a. att om en kommun lämnar över vården av en
kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt
innehar samtliga aktier ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med
verksamheten, se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, utse samtliga
styrelseledamöter och se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta
ställning innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.
Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
Den 1 januari 2013 trädde nya bestämmelser i kommunallagen ikraft som bl.a.
innebär att kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt.
Av 6 kap 1 a § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut dels
ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt,
dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyllt kraven ska styrelsen
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Vid en genomgång av de kommunala bolagens årsredovisningar för
verksamhetsåret 2012 kan konstateras att bolagen bedrivit sin verksamhet i
enlighet med de ändamål och kommunala befogenheter som finns angivna. I två
av de aktuella bolagen, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB, har dock
verksamheten varit vilande.
Under hösten 2013 har en översyn av kommunens bolagsinnehav genomförts.
Förslagen med anledning av översynen beslutas särskilt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 249
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Verksamheten, vid en särskild granskning av årsredovisningarna för år 2012, i
aktiebolagen: AB Nynäshamnsbostäder
AB Telegrafen i Nynäshamn
Nynäshamns Exploatering AB
Alkärrsplans AB
Turist Nynäs AB och
Nynäshamns Offshore AB,
har bedrivits i enlighet med ändamål och kommunala befogenheter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 161.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
Verksamheten, vid en särskild granskning av årsredovisningarna för år 2012, i
aktiebolagen: AB Nynäshamnsbostäder
AB Telegrafen i Nynäshamn
Nynäshamns Exploatering AB
Alkärrsplans AB
Turist Nynäs AB och
Nynäshamns Offshore AB,
har bedrivits i enlighet med ändamål och kommunala befogenheter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Verksamheten, vid en särskild granskning av årsredovisningarna för år 2012, i
aktiebolagen: AB Nynäshamnsbostäder
AB Telegrafen i Nynäshamn
Nynäshamns Exploatering AB
Alkärrsplans AB
Turist Nynäs AB och
Nynäshamns Offshore AB,
har bedrivits i enlighet med ändamål och kommunala befogenheter.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 250

201/2013-107

Akten

Översyn av Nynäshamns helägda kommunala bolag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 21 december 2010 gett
kommunchefen i uppdrag att ta fram en översyn över ägardirektiv för samtliga
helägda bolag. Dessutom har kommunstyrelsen den 21 augusti 2013 beslutat att
kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra en översyn över ändamålen och
förbättrad kontroll av kommunens helägda bolag. Översynen ska vara klar för beslut
under 2013.
Nynäshamns kommun innehar sju aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt
innehar samtliga aktier. Nedan redogörs närmare för de tre som är av intresse för
förslaget till beslut.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta att avveckla
bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB och att
kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra avvecklingen under år
2014.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore
AB
2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under
år 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2013, § 162.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 250
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore
AB
2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under
år 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore
AB
2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under
år 2014.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Ks § 251

142/2008-251

Akten

Markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen
etapp II
Ärendebeskrivning
2008 antogs en detaljplan för Nickstadalen etapp II. Detaljplanens syfte var att
möjligöra ny bostadsbebyggelse i Nickstadalen. Som en följd av detaljplanen för
Nickstadalen etapp II skrev Nynäshamns kommun 2008 ett exploateringssavtal
med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, nedan kallad Skanska. I
avtalet förvärvade Skanska av kommunen del av fastigheten Nynäshamn 2:1, den
kvartersmark som omfattas av detaljplanen.
Skanska överlät år 2011 avtalet till sitt helägda dotterbolag BoKlok Housning AB.
Nynäshamns kommun och Boklok har senare kommit överens om att
försäljningen av exploateringsområdet ska återgå.
Kommunen har nu tecknat ett avtal om upphörande av exploateringsavtal med
Boklok samt ett markanvisningsavtal med en ny exploatör.
BoKlok har genom ett exploateringssavtal förvärvat den mark som i detaljplan för
Nickstadalen etapp II är utlagd som kvartersmark. Den kvartersmark som
förvärvades bestod av tre lotter, lotten A, B resp. C, se bifogad karta bilaga 1.
Kommunen och Boklok har kommit överens om att låta försäljningen återgå.
Kommunen har träffat ett markansvisningsavtal med Balder 2012 AB som är ett
bolag inom koncernen Fastighets AB Balder. Markanvisningsavtalet reglerar
markköp av lotterna B och C samt genomförandefrågor till följd av
exploateringen. Balder ska vara ägare av fastigheten och K-fastigheter ska
förvalta fastigheten.
Exploatören avser bebygga området med cirka 10 bostadshus med cirka 88
hyreslägenheter. Bebyggelsen avses påbörjas så snart som möjligt och enligt en
preliminär tidplan påbörjas markarbeten under våren 2014. Kommunen är, i enligt
med gällande detaljplan, huvudman för allmänna platser och ansvarar för
projektering och utbyggnad av och densamma. Allmänna anläggningar som är en
följd av denna exploatering är en ny lokalgata (Tangostigen). Den, ombyggnad av
Nickstabadsvägen (inklusive ombyggnad av VA-anläggningar), som planerades i
samband med exploateringen av Nickstadalen etapp I, aktualiseras och ska
genomföras vid exploateringen av Nickstadalen etapp II.
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Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 251
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 20 november
2013.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende
del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II)
2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av
Nickstadalen etapp II
Föredragning
Mark- och exploateringschef Antonio Ameijenda och mark- och
exploateringsingenjör Sara Hagelin föredrar ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 163.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende
del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II)
2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av
Nickstadalen etapp II
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende
del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II)
2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av
Nickstadalen etapp II
________
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Stockholms läns
landsting
Plc
Akten

171/2013-211

Yttrande över remiss – RUFS 2010 –underlag för att
bedöma aktualitet och användbarhet
Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsplanen ligger till grund för bland annat kommunernas
strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner.
RUFS 2010 har nu fungerat som länets regionplan och regionala
utvecklingsprogram i tre år. Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har
beslutat skicka ut RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och
användbarhet tillsammans med åtta preciserade frågor på remiss för att bedöma
regionplanens aktualitet och relevans. Nynäshamns kommun yttrar sig dels genom
Södertörnkommunernas gemensamma yttrande, dels genom ett eget yttrande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Anta Södertörnskommunernas förslag till gemensamt yttrande över
Regional Utvecklingsplan för Stockholm –RUFS 2010- underlag för att
bedöma aktualitet och användbarhet.

•

Anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som Nynäshamns
kommuns svar på remissen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 164.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:

Justerandes sign

•

Anta Södertörnskommunernas förslag till gemensamt yttrande över
Regional Utvecklingsplan för Stockholm –RUFS 2010- underlag för att
bedöma aktualitet och användbarhet.

•

Anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som Nynäshamns
kommuns svar på remissen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Anta Södertörnskommunernas förslag till gemensamt yttrande över
Regional Utvecklingsplan för Stockholm –RUFS 2010- underlag för att
bedöma aktualitet och användbarhet.

•

Anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som Nynäshamns
kommuns svar på remissen.
_______
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Miljödepartementet
Plc
Akten

169/2013-429

Yttrande över remiss om ersättning vid rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59)
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har av miljödepartementet fått betänkandet Ersättning vid
rådighetsinskränkningar – SOU 2013:59 på remiss.
Utredningens uppdrag har varit att analysera lagstiftningen som möjliggör
inskränkningar i användandet av mark och byggnader av hälsoskydds-,
miljöskydds- och säkerhetsskäl. Utredningen skulle även identifiera i vilka fall
som ersättning ska utges samt analysera gränsdragningsproblem inom aktuell
lagstiftning. Utifrån analysen skulle utredningen föreslå erforderliga
författningsförändringar för att uppnå en enhetlig reglering i den här typen av
spörsmål. Uppdraget var avgränsat så att förändringar endast skulle föreslås inom
miljöbalken och plan- och bygglagen.
Utredningen har kommit till slutsatsen att det i huvudsak råder kongruens i
ersättningssystemet och att de olikheter som finns fyller en funktion. Därför ser
inte utredningen någon vinst med att samordna eller likrikta de granskade
bestämmelserna ytterligare. Utredningen har avstått ifrån möjligheten att föreslå
generella ersättningsbestämmelser eftersom det befaras leda till otydlighet och
minskad förutsägbarhet i rättstillämpningen.
Bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inte någon annan erfarenhet eller andra
synpunkter på de bestämmelser som granskats än de som utredningen redovisar i
betänkandet. Då utredningen inte föreslår några förändringar har förvaltningen
ingen erinran i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 165.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______
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KSL
Plc
Akten

183/2013-455

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssytem i Stockholms län
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) miljö- och samhällsutvecklingsberedning har gett KSL:s kansli tillsammans med Stockholmsregionens
avfallsråd, STAR, i uppdrag att ta fram ett förslag om hur hushållen kan få välja
lämpligast återvinningscentral (ÅVC) inom länet. Samtidigt ska de ta fram ett s.k.
kvittningssystem för att neutralisera de ekonomiska effekterna mellan
kommunerna. KSLs avsikt med den utskickade enkäten är att få ett
ställningstagande av kommunstyrelsen i alla länets kommuner samt Håbo som
ingår i STAR. Kommunernas svar kommer att utgöra vägledning för det fortsatta
arbetet inom projektet.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
KSL:s enkät har diskuterats vid ett ägarmöte 2013-10-24 med SRV återvinning
AB och ägarkommunerna. Med ledning av vad som sades vid ägarmötet anser
kommunstyrelseförvaltningen att följande synpunkter bör framföras till KSL som
svar på deras enkät.
Medborgarperspektiv
För det enskilda hushållet skulle det vara en stor fördel att få välja vilken ÅVC
som man besöker för att lämna sina grovsopor. Boende nära kommungränser har
ibland närmare till en ÅVC i en angränsande kommun än den som ligger inom
den egna kommunen. Därför skulle ett länsgemensamt system kunna minska
transportvägen för kunden. Likaså kan kunden välja att lämna sitt avfall på vägen
till arbetet eller något annat besöksmål när man ändå har vägen förbi. Det medför
en ökad valfrihet för kunden, minskade transportsträckor och troligtvis en ökad
mängd avfall som sorteras ut och lämnas in på en ÅVC.
Kostnadsperspektiv
En förutsättning för att ett kvittningssystem ska fungera är att kommunerna
kommer överens om vad en genomsnittskostnad per besök är. De kommuner som
får en ökad belastning p g a länsgemensamma ÅVC måste garanteras
kostnadstäckning för detta.
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Gemensamma regler
Antalet kostnadsfria besök per år varierar mellan kommunerna. Detta kan leda till
att besöken styrs till vissa kommuner i ett gemensamt system. Effekterna av detta
måste utredas och behovet av ett gemensamt regelverk ses över. Alternativt måste
ett gemensamt system utformas så att det ändå är möjligt för kommunerna att
själva fortsätta bestämma hur många besök som ska vara kostnadsfria.
Fraktioner som sorteras ut kan variera mellan olika ÅVC p g a platsbrist men
också av andra anledningar. Om ett länsgemensamt system ska tillämpas bör det
också ske en samordning kring vilka begrepp som används för fraktionerna samt
vilka fraktioner som ska sorteras ut. Detta för att förenkla för kunden som kanske
väljer att besöka olika ÅVC vid olika tillfällen.
Företagsbesök
Gemensamma regler måste också införas kring företagens möjligheter att lämna
avfall på ÅVC. SRV tillåter idag företag att lämna mindre mängder avfall på ÅVC
genom användande av ett s.k. företagskort medan exempelvis Sörabs kommuner
tar betalt från alla kunder som kommer i en bil med företagslogga på. Ett
länsgemensamt system förutsätter att kommunerna kommer överens om vad som
gäller avseende företag och tillämpar samma regler.
Administration
Ett länsgemensamt system kommer att leda till ett ökat behov av statistik samt en
administration kring faktureringen av besök av andra kommuners kunder på våra
ÅVC. Detta bör kunna hanteras med nuvarande resurser, förutsatt att respektive
kommun även fortsättningsvis sköter administrationen kring nya kort för sina
respektive medborgare.
Övrigt
I dag råder det periodvis hög belastning på kommunernas ÅVC med en ibland
besvärlig trafiksituation som följd. Fler besökare kommer leda till att våra
kommuninvånare kommer att märka av ökade kötider för att lämna sitt avfall och
en försvårad trafiksituation. I förlängningen kommer det att skapa ett
investeringsbehov.
Det är lämpligt att en kartläggning görs av hur situationen ser ut i de kommuner
som är berörda. Kartläggningen bör visa på antal medborgare per ÅVC i
respektive kommun, bomsystem eller liknande, regler kring antal tillåtna besök,
hur företagskunder hanteras m.m. Ett sånt underlag behövs för att kommunerna
ska kunna förstå vilka konsekvenser ett införande av länsgemensamma ÅVC
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kommer medföra för den enskilda kommunen, innan kommunen fattar slutligt
beslut i frågan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget som sitt svar på enkäten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 166.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget som sitt svar på enkäten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget som sitt svar på enkäten
_______
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Ansökan till Ungdomsstyrelsen om medfinansiering till
projekt om insatser för ökat valdeltagande
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om att kommunstyrelseförvaltningen har
utarbetat en ansökan till Ungdomsstyrelsen gällande medfinansiering till projekt
om insatser för ett ökat valdeltagande. Ansökan ska skickas in den 20 december
2013.
Projektets syfte är att valdeltagandet ska öka i kommunen. Inom ramen för
projektet kommer informationsmaterial tas fram om; var, hur och varför det är
viktigt att rösta samt rekrytera 10 "valambassadörer" som ska delta i arbetet med
information- och kunskapsspridning om valen 2014 .
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan till Ungdomsstyrelsen.
________
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156/2011-060

Svar på motion om multifunktionsarenor
Ärendebeskrivning
Roland Dehlin och Aneta Widengren (M) har den 6 maj 2011 kommit in med en
motion om att anskaffa multifunktionsarenor som placeras intill skolor. Syftet är
att öka kommuninvånarnas hälsa. Multifunktionsarenorna bör placeras intill
skolor och förskolor i såväl staden Nynäshamn som i Ösmo, Sunnerby, Stora Vika
och Segersäng. De skulle därmed vara en lösning för såväl idrottsutbildning som
fritidsverksamheten för barn och ungdomar.
Kommunfullmäktige beslutade 12 september 2012, § 185, att återremittera
motionen i syfte att utreda finansiella förutsättningar. Vidare anser
kommunfullmäktige att förslag på potentiella platser för arenorna ska ges och att
ärendet kopplas till den utredning som pågår. Den utredning som åsyftas är den
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till i sitt yttrande den 22 mars
2012, § 79.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november
2013.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i vad som framkommit i kultur- och
fritidsnämndens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttranden. Den
utredning av skolgårdar som hänvisades till i kommunfullmäktiges återremiss,
samt i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande från den 22 mars 2012 var
inte fullständig och kopplingen till denna är därför inte gjord, eftersom det skulle
ge ett missvisande resultat. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt
bör utredas i samband med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av
skolor eller förskolor, enligt miljö- och samhällsnämndens yttrande ovan. Med
hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband
med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller
förskolor,
2. motionen anses besvarad.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 167.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband
med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller
förskolor,
2. motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband
med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller
förskolor,
2. motionen anses besvarad.
_______
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87/2013-060

Akten

Svar på motion om införande av utmaningsrätt
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Harry Bouveng (M) daterad den 25 april
2013, föreslås att Nynäshamns kommun ska införa utmaningsrätt inom områden
som finansieras genom skatteuttag. Motionären framhåller i motionen att
utmaningsrätten är ett sätt att få svar på om verksamheter bedrivs effektivt eller
om alternativa lösningar finns för att göra verksamheter mer effektiva.
Utmaningsrätten skulle också vara en väg att jämföra kommunala verksamheter
med andra.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november
2013.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
I en bedömning av vad införandet av utmaningsrätt skulle innebära för kommunen
konstaterar kommunstyrelseförvaltningarna att nackdelarna överväger fördelarna.
Vi konstaterar att de administrativa kostnaderna och den oro bland medarbetarna
som införande av utmaningsrätten skulle innebära kan bli kostsamma både utifrån
administrativa kostnader och kvalitetskonsekvenser.
Det finns även demokratiska skäl till att inte införa utmaningsrätt. Det bör vara de
politiska organen som avgör vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas.
Kommunen har redan idag verktygen för att konkurrensutsätta verksamheter
genom politiska beslut och exempelvis LOV. Dessutom finns redan på
skolområdet möjlighet för privata aktörer att genom ansökan om att starta friskola
ta enskilda initiativ.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 168.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
______
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8/2013-002

Anmälan av delegationsbeslut
Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under november 2013 med stöd av kommunstyrelsens
delegation- anmälan
1. Lokalt kollektivavtal om Löneöversyn 2013, med LR, 2013-11-15.
2. Lokalt kollektivavtal om Löneöversyn 2013, med Akademikerförbundet SSR,
2013-11-27.
3. Lokalt kollektivavtal om Löneöversyn 2013, med Lärarförbundet, 2013-11-27.
4. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (A-C K), 2013-11-29.

Beslut om tillfällig ledighet med lön § 7 LFF, 2013-11-01—-11-30,
ks handlingsnr 2291/2013-2292/2013.
Beslut om budgetansvariga och attestanter för kommunstyrelseförvaltningen,
gäller från 2013-12-01 ks handlingsnr 2295/2013.
Förordnande av tillförordnad barn- och utbildningschef, perioden 27/10-31/12
2013, ks handlingsnr 2232/2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_____
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Skrivelser och beslut
2013.2242
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-13, § 162, Mål och budget 2014 samt
ekonomisk plan för 2015-2017.
2013.2237
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens budget- och Attestansvariga på miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013-11-21.
2013.2276
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen budget och attestansvariga på miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen - 2013-11-26
2013.2340
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut - Tillsyn enligt alkohollagen (SFS
2010:1622) och tobakslagen (SFS 1993:581) i Nynäshamns kommun den 15
oktober 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33(33)

Sammanträdesdatum

2013-12-18
Ks § 260

Kurser och konferenser
Kurs 9
Inkom
2013-12-04
Anordnare Regionförbundet Södra Småland
Ämne
Förstärkning av den kommunala demokratin, nya regler 1 feb 2014
Tid och plats 31 januari 2014, Växjö
Anmälan
2014-01-08, kurs@rfss.se
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kursinbjudan till handlingarna.
______
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