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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-10-24

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Malin Friberg (M)
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Dick Larsson (C), fr o m kl 09.00
Leif Stenquist (FP)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Bertil Lindberg, planeringschef
Peter Björebo, ekonomichef
Annette Måhlstedt, personalchef §§ 237-240
Liselott Vahermägi, ordförande barn- och utbildningsnämnden
Maria Strömkvist, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Eva Dannstedt Branting, oppositionsråd (MP)
Nina Munters, turistbyråföreståndare § 241
Ola Hägg (S), ordförande socialnämnden f r o m § 242
Cathrine Forsberg , folkhälsosamordnare § 242
Yvonne Westling Dahl, projektledare § 242
Petra Garnås, projektledare § 242
Anna Johansson, praktikant § 242
Eva Ryman, sekreterare
______
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Sammanträdesdatum

2012-10-24

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-10-24
237. Näringslivsfrågor
238. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
239. Rapport om Södertörnssamarbetet
09.00

240. Rapport - Chefers arbetsmiljö

09.30

241. Rapport Jubileumsregattans utvärdering

10.00

Kaffe

10.30

242. Rapport om Sorundafestivalen

11.00

243. Kommunstyrelsens delårsrapport
244. Delårsrapport 2012
245. Förvärv av delar av Stockholms stads fastigheter i Nynäshamns kommun
246. Mål och budget 2013-2016 och ekonomisk plan för 2014-2016
247. Yttrande över remiss från Stockholms läns landsting av regeringsuppdrag om
Stockholmsregionens behov av bostäder
248. Yttrande över remiss – Promemoria om identifiering, beskrivning och
bedömning av miljökonsekvenser
249. Yttrande över naturvårdsplan för Haninge kommun
250. Yttrande över ny översiktsplan för Huddinge Kommun
251. Yttrande över regional inriktning av transportinfrastrukturen i Stockholms
län
252. Svar på motion om näringlivschef i Nynäshamns kommun.
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253. Svar på motion om Demens ABC, webbutbildning i god- vård och omsorg
vid demenssjukdom
254. Svar på medborgarförslag om att bygga nya hyreslägenheter och rusta
kommunens gamla bestånd
255. Svar på medborgarförslag om övergångsställe mellan Sorunda kyrka och
Kyrskolan
256. Svar på medborgarförslag om övergångsställe och gångvägar till
Kvarnängens IP
257. Svar på medborgarförslag om upprustning av gång och cykelvägar på Estö
258. Svar på medborgarförslag om att byta namn på Backluravägen till
Nickstahöjdsvägen
259. Svar på medborgarförslag om Estöområdet i Nynäshamns stad
260. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Frejgatan med till exempel
vägbulor
261. Svar på medborgarförslag om säkrare skolväg från Frejgatan,
Heimdalsvägen och Idunvägen
262. Svar på medborgarförslag om handsprit i receptionerna på biblioteken i
Kommunen
263. Yttrande över mål M 2414-12 i Mark- och Miljödomstolen – Stockholms
Hamn AB:s förslag på villkor för vatten- och hamnverksamhet m.m.
264. Skrivelser och beslut
265. Anmälan av delegationsbeslut
266. Cirkulär
267. Kurser och konferenser
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Ks § 237

Näringslivsfrågor
Daniel Adborn (FP) påtalar missnöjet med att Nynäshamn inte finns med på den
karta över länet som finns med i en bilaga till DN om trafiksatsning Stockholm.
Planeringschef Bertil Lindberg informerar om möten som riktar sig till
företagarna i Nynäshamn med information om Norvik.
______
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Ks § 238
Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Thomas Johansson (S) informerar och bjuder in till Likabehandlingsdagarna 2012
som genomförs den 30 oktober och 8 november.
_______
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Rapport om Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.
______
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Ks § 240
Rapport – Chefers arbetsmiljö
Personalchef Annette Måhlstedt informerar om projektet chefers arbetsmiljö.
Projektet har pågått sedan april 2011. Personalchefen informerar om vad som
gjorts tidigare och de undersökningar som genomförts om chefers arbetsmiljö.
Program för chef- och ledarutveckling genomförs i i tre block, chefsintroduktion
för nya chefer, chefsutveckling och ledarskapsutveckling.
Ett antal kompletterande aktiviteter genomförs, som en årlig chefsdag,
aktualitetsdagar inom arbetsgivarområdet och mentorskap.
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.
_______
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Rapport Jubileumsregattans utvärdering
Nina Munters, turistbyråföreståndare informerar om utvärderingen av
jubileumsregattan.
Information lämnas om seglingarna, Classic Boat Meet, Olympic Day,
utställningar, hamnscenen och 100-års festen. Information lämnas också om det
ekonomiska resultatet.
Jubileumsregattan hade 30 – 50 000 besökare under två veckor.
300 deltagande båtar och 600 deltagare under seglingstävlingarna.
250 deltagande båtar och 450 deltagare i Classic Boat Meet.
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och arbetet med ett väldigt lyckat
arrangemang.
_____
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Rapport om Sorundafestivalen
Projektledare Yvonne Westling Dahl informerar om genomförandet av
Sorundafestivalen. Sorundafestivalen genomfördes den 5-8 juni 2012 och är en
del av Alla-kan projektet. Syftet med projektet är att få människor att känna sig
delaktiga och öka samverkan mellan olika aktörer i området. Projektledaren har
fungerat som samordnare under planeringen och genomförandet av festivalen.
Föreningen Sorunda festivalen har bildats.
Petra Garnås, ny projektledare sedan i september informerar om sitt arbete som
också är en del av Alla-kan projektet. Arbetet har påbörjats med att skapa
berättarscener. Samarbete med äldreboenden, skola och SFI, planeras.
Projektet innefattar också områdesutveckling, Rumbadagarna 2013, samarbete
med studieförbund och Nynäshamnsbostäder för att skapa naturliga mötesplatser i
bostadsområdet.
_______
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Ks § 243
Ekonomichefen
Akten

109/2012-042

Kommunstyrelsens uppföljning av Mål och Budget 2012
augusti 2012

1 januari - 31

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för den
verksamhet som kommunstyrelsens verksamheter bedrivit under perioden
januari -augusti 2012
.
Delårsbokslut 2011-08-31 och prognos
Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2012-08-31 uppgår till
1,6 mkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret 2012 är ett resultat på 3,8 mkr
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 1 januari – 31 augusti 2012 godkänns.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens uppföljningsrapport
1 januari – 31 augusti 2012 godkänns.
_______
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Ks § 244

109/2012-042

Akten

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas och de
kommunala företagens uppföljningsrapporter upprättat en delårsrapport för den
verksamhet som bedrivits under perioden januari till augusti 2012. Rapporten
innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med motsvarande period
2011 för kommunen och en motsvarande sammanställd redovisning för koncernen
Nynäshamns kommun. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2012.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten 1 januari – 31 augusti 2012 godkänns.
2. Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas
att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten.
Föredragning
Ekonomichef Peter Björebo informerar om ärendet och lämnar en muntlig
resultatrapport. Samtliga nämnder närmar sig prognostiserat resultat.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den muntliga rapporteringen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten 1 januari – 31 augusti 2012 godkänns.
2. Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas
att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten.
______
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Akten

Ks § 245

141/2012-252

Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun
Bakgrund
Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att i huvudsak avyttra den mark som
kommunen äger utanför den egna kommungränsen. Nynäshamns kommun har
erbjudits möjligheten att förvärva huvuddelen av Stockholms kommuns
nuvarande markinnehav i Nynäshamn. En förhandlingsdelegation med Antonio
Ameijenda, mark- och exploateringschef, och Jan-Ove Östbrink, miljö- och
samhällsbyggnadschef har genomfört förhandlingarna för kommunens del.
Parterna har överenskommit en köpeskilling om 255 mnkr med utgångspunkt i
externa värderingar. Den 3 maj träffade Stockholms kommun och Nynäshamns
kommun ett avtal avseende överlåtelse av fyrtionio fastigheter med en
sammanlagd areal om cirka 2 440 hektar. Marken berörs inte av områdes- eller
detaljplanebestämmelser.
Avtalet (köpekontrakt) är villkorat av att såväl Stockholms som Nynäshamns
kommunfullmäktige senast den 31 december 2012 godkänner avtalet och att
besluten vinner laga kraft. Annars förfaller köpekontraktet till alla delar.
Stockholms kommunfullmäktige har godkänt köpekontraktet den 24
september 2012.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens, mark- och exploatering
skrivelse den 15 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna köpekontrakt av den 3 maj 2012 avseende förvärv av fyrtionio
fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun för en köpeskilling om
255 miljoner kronor
uppdra åt kommunstyrelsens mark och exploatering att fullfölja förvärvet
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Ks § 245
uppdra åt mark- och exploateringschefen att teckna köpebrev för fullbordande av
förvärv av de fyrtionio fastigheterna
föra de fyrtionio fastigheterna till kommunstyrelsens balansräkningsenhet mark
och exploatering
finansiering av markförvärvet ska ske genom att ianspråkta 255 mnkr av de
investeringsmedel i 2012 års budget som kommunfullmäktige har avsatt till
kommunstyrelsens mark och exploatering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna köpekontrakt av den 3 maj 2012 avseende förvärv av fyrtionio
fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun för en köpeskilling om
255 miljoner kronor
uppdra åt kommunstyrelsens mark och exploatering att fullfölja förvärvet
uppdra åt mark- och exploateringschefen att teckna köpebrev för fullbordande av
förvärv av de fyrtionio fastigheterna
föra de fyrtionio fastigheterna till kommunstyrelsens balansräkningsenhet mark
och exploatering
finansiering av markförvärvet ska ske genom att ianspråkta 255 mnkr av de
investeringsmedel i 2012 års budget som kommunfullmäktige har avsatt till
kommunstyrelsens mark och exploatering
Särskilda yttrande
Harry Bouveng (M) lämnar ett särskilt yttrande som fogas som bilaga A till
protokollet.
Ersättaryttrande
Bengt Holwaster (MP) lämnar ett ersättaryttrande som fogas som bilaga B till
protokollet.
______
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147/2012-041

Akten

Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016
Ärendebeskrivning
På uppdrag av den politiska ledningen bifogas här förslag till Mål och budget
2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2013 till 19:83 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2013-2016 för Nynäshamns kommun samt
ekonomisk plan för åren 2014-2016.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 950 mkr,
varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen
Nynäshamns kommun.
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna,
kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag
till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total
borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens
eget kapital för oförutsedda händelser.
6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna
2013 till 2,9 %.
Utöver majoritetens Socialdemokraterna och Folkpartiets förslag till budget, har
budgetförslag inkommit från Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn
och från Sorundanet.
Sverre Launy (V) meddelar att han inte deltar i beslutet och att Vänsterpartiet
kommer att lämna förslag till budget till kommunfullmäktiges sammanträde.
Ks § 246
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2012-10-24
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till gemensamt budgetförslag från Moderaterna
och Kristdemokraterna i Nynäshamn.
Ordföranden (S) yrkar bifall till gemensamt budgetförslag från
Socialdemokraterna och Folkpartiet i Nynäshamn.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till budgetförslag från Socialdemokraterna och Folkpartiet eller bifall till
budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till budgetförslag från
Socialdemokraterna och Folkpartiet eller bifall till budgetförslag från Moderaterna
och Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
budgetförslag från Socialdemokraterna och Folkpartiet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2013 till 19:83 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2013-2016 för Nynäshamns kommun samt
ekonomisk plan för åren 2014-2016 i enlighet med den politiska
majoritetens förslag Socialdemokraterna och Folkpartiet.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 950 mkr,
varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen
Nynäshamns kommun.
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna,
kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag
till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total
borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens
eget kapital för oförutsedda händelser.
6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna
2013 till 2,9 %.
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256/2012-211

Akten

Yttrande över remiss från Stockholms läns landsting av regeringsuppdrag
om Stockholmsregionens behov av bostäder
Ärendebeskrivning
Regeringen gav i juni 2012 Stockholms läns landsting i uppdrag att göra en
regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Uppdraget
ska utföras i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, kommunerna i
Stockholms län och Kommunförbundet i Stockholms län.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet i Stockholms läns landsting har beslutat att
skicka förslaget till regional bedömning av behovet av nya bostäder på remiss
under perioden 3 oktober till 13 november 2012.
På grund av den korta remisstiden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att avge yttrandet över remissen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att
avge yttrande över remissen om Stockholmsregionens behov av bostäder.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att
avge yttrande över remissen om Stockholmsregionens behov av bostäder.
______
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Miljödepartementet
Msf
Akten
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231/2012-430

Yttrande över remiss – Promemoria om identifiering, beskrivning och
bedömning av miljökonsekvenser
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remiss - Promemoria
om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser. Remissvar
ska ha kommit in till Miljödepartementet senast 31 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningen har sedan remitterat Promemorian till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 oktober 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § §63.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
______
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Haninge kommun
Msf
Akten

222/2012-336

Naturvårdsplan Haninge kommun - remiss, yttrande över Naturvårdsplan
för Haninge kommun
Ärendebeskrivning
Haninge kommun har utarbetat en naturvårdsplan i syfte att bevara och utveckla
kommunens naturvärden och därmed skapa förutsättningar för välfungerande
ekosystem och en rik biologisk mångfald. Nynäshamns kommun har beretts
möjlighet att yttra sig över förslaget till naturvårdsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen har sedan remitterat ärendet till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 oktober 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 164.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
________
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Huddinge kommun
Msf
Akten

216/2012-212

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Huddinge kommun
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över samrådsförslag till
ny översiktsplan för Huddinge kommun.
I detta yttrande har Nynäshamns kommun valt att fokusera på frågor som rör de
mellankommunala intressena.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 oktober 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 165.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______
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Länsstyrelsen
Ksf, plc
Akten

137/2012-060

Yttrande över ”Regional inriktning av transportinfrastrukturen i
Stockholms län”
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat dokumentet ”Regional inriktning av
transportinfrastrukturen i Stockholms län” daterat 2012-09-13 till bl.a. länets
kommuner. Nynäshamns kommun har i likhet med övriga Södertörnskommuner
fått förslaget på remiss för yttrande senast den 31oktober 2012.
Södertörnskommunernas samarbetskommitté har därefter beslutat att utarbeta ett
gemensamt yttrande över förslaget. Planeringscheferna har sedan fått uppdraget
att ta fram ett förslag. P g a kort handläggningstid har kommunstyrelsens
ordförande samt kommunchef i respektive kommun haft möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget till yttrande via e-post. Samtliga kommuner har ställts sig
bakom förslaget till yttrande och behandlas i respektive kommunstyrelse under
oktober.
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 ”Regional inriktning av transportinfrastrukturen i Stockholms län”
med följande tillägg.
Nynäshamns kommun vill för egen del trycka på 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 Norvik nu pågår för fullt. Norvik kan tillsammans med
intilliggande 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. Den
smala, backiga och kurviga väg 225 trafikeras idag av tung trafik från den
befintliga hamnen i Nynäshamn och är en uppenbar trafiksäkerhetsrisk.
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Nynäshamns kommuns inställning är att den tunga godstrafiken idag och om
några år när hamnen i Norvik är bygd ska ledas via Södertörnsleden för
södergående trafik. Det är därför angeläget att den i Södertörnskommunernas
yttrande begärda utredningen om framtida godstransporter genomförs snarast.
När det gäller järnvägen är det angeläget att Nynäsbanan byggs ut till dubbelspår
på hela sträckan Nynäshamn – Västerhaninge så snart som möjligt för att kunna
hantera både växande gods- och persontransporter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Södertörnskommunernas förslag till
yttrande över ”Regional inriktning av transportinfrastrukturen i Stockholms län”
med följande tillägg.
Nynäshamns kommun vill för egen del trycka på 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 Norvik nu pågår för fullt. Norvik kan tillsammans med
intilliggande 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. Den
smala, backiga och kurviga väg 225 trafikeras idag av tung trafik från den
befintliga hamnen i Nynäshamn och är en uppenbar trafiksäkerhetsrisk.
Nynäshamns kommuns inställning är att den tunga godstrafiken idag och om
några år när hamnen i Norvik är bygd ska ledas via Södertörnsleden för
södergående trafik. Det är därför angeläget att den i Södertörnskommunernas
yttrande begärda utredningen om framtida godstransporter genomförs snarast.
När det gäller järnvägen är det angeläget att Nynäsbanan byggs ut till dubbelspår
på hela sträckan Nynäshamn – Västerhaninge så snart som möjligt för att kunna
hantera både växande gods- och persontransporter.
______
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155/2012-060

Akten

Svar på motion om näringslivschef i Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Harry Bouveng (M) och Ralf Kullman (M) har i en motion daterad den
10 maj 2012 föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en tjänst som
näringslivschef, samt att ta fram en kravspecifikation/arbetsbeskrivning för
dennes tjänst i enlighet med motionens anda.
I förslaget till mål- och budget för 2013 finns en uttalad målsättning att fortsätta
utveckla och samorda näringslivsarbetet samt utveckla besöksnäringen i
kommunen. I den målsättningen ingår att utöka näringslivsresurserna med en tjänst
som näringslivschef. Inför rekryteringen av en näringslivschef kommer en kravprofil
för tjänsten tas fram. Kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen därmed kan
anses besvarad.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1 oktober 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 167.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordnig:
Bifall till arbetsutskottets förlag eller bifall till motionen.
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Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall
till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Reservationer
Harry Bouveng (M), Marianne Jonsson (M), Georgios Tsiouras (M) och Agneta
Tjärnhammar ( M) reserverar sig mot beslutet.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25(45)

Sammanträdesdatum

2012-10-24
Ks § 253

135/2012-060

Akten

Svar på motion angående Demens ABC-webbutbildning i nationella
riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom
Ärendebeskrivning
Patrik Lindgren (KD) har i en motion föreslagit att
1. alla anställda inom äldreomsorgen skall beredas möjlighet att få
genomföra webbutbildningen ”Demens ABC”. Eftersom att kunskapen
och vårdkvaliteten inom äldreomsorgen måste höjas.
2. Motionären anser också att webbutbildningen ska vara ett krav vid
anställning inom äldreomsorgen.
Demens ABC är en webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. ”Demens ABC” riktar sig
framförallt till personal inom vård och omsorg. Utbildningen är avgiftsfri och
öppen för alla.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den
10 september 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen bifalles i
motionärens första yrkande: ”att alla anställda inom äldreomsorgen i Nynäshamns
kommun ska beredas möjlighet att genomföra webbutbildningen ABC” och att
motionärens andra yrkande:” att webbutbildningen ska vara ett krav vid
nyanställning”, avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 168.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen bifalles i
motionärens första yrkande: ”att alla anställda inom äldreomsorgen i Nynäshamns
kommun ska beredas möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC”
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och att motionärens andra yrkande:” att webbutbildningen ska vara ett krav vid
nyanställning”, avslås.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordnig:
Bifall till arbetsutskottets förlag eller bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall
till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen bifalles i
motionärens första yrkande: ”att alla anställda inom äldreomsorgen i Nynäshamns
kommun ska beredas möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC”
och att motionärens andra yrkande:” att webbutbildningen ska vara ett krav vid
nyanställning”, avslås.
Reservationer
Harry Bouveng (M), Marianne Jonsson (M), Georgios Tsiouras (M) och Agneta
Tjärnhammar ( M) reserverar sig mot beslutet.
_______
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Akten

Ks § 254

169/2011-061

Svar på medborgarförslag om att bygga nya hyreslägenheter och rusta
kommunens gamla bestånd
Ärendebeskrivning
Mia Maria Rosenqvist har i ett medborgarförslag daterat den 24 maj 2011
föreslagit att Nynäshamns kommun ska bygga fler nya hyreslägenheter och börja
rusta upp det gamla beståndet.
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2012, § 54 att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för att inhämta yttrande från AB
Nynäshamnsbostäder.
Yttrande har inkommit från AB Nynäshamnsbostäder.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den
17 september 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 254.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
______
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24/2009-0616

Akten

Svar på medborgarförslag om övergångsställe mellan Sorunda kyrka och
Kyrkskolan
Ärendebeskrivning
Casper Bergendahl har i ett medborgarförslag som kom in den 16 januari 2009
lämnat ett förslag om att anlägga ett övergångsställe på Kyrkgatan mellan
Sorunda kyrka och Kyrkskolan i Sorunda. Förslagsställaren vill kunna gå till
skolan själv från sin bostad söder om Sorunda kyrka. Trafikverket är väghållare
för Kyrkgatan eller väg 542.
Det aktuella vägavsnittet är på en raksträcka som sedan övergår i en kurvig väg
med kyrkan på öster sida och skolan på väster. Hastighetsbegränsningen har
nyligen sänkts till 40 km/h med tidbegränsad 30 km/h på vardagar utom vardag
före söndag eller helgdag. Vägen trafikeras av ca 2 300 fordon/dygn enligt
Trafikverkets uppgifter från 2007.
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2012, § 64, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för att invänta och utreda Trafikverkets nya
uppgifter om förslaget.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den
24 september 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 170.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
_______
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87/2012-061

Svar på medborgarförslag om övergångsställe och gångvägar till
Kvarnängens IP
Ärendebeskrivning
Malin Edman har i ett medborgarförslag daterat den 16 mars 2012 föreslagit att
kommunen bör besluta om att anlägga ett övergångsställe på Nynäsvägen vid
Kvarnvägens IP samt att utgöra en trottoar/gångbana utmed Kvarnängsvägen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 maj 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 171.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
______
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92/2012-061

Svar på medborgarförslag om gång och cykelvägar på Estö
Ärendebeskrivning
Helena Gudmundsson har i ett medborgarförslag daterat den 20 mars 2012
föreslagit att gång och cykelvägar på Estö bör rustas upp. Förslagsställaren anser
att de dåliga gång- och cykelvägarna medför negativ reklam för kommunen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 maj 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 172.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
_______
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99/2012-061

Svar på medborgarförslag om att byta namn på Backluravägen till
Nickstahöjdsvägen
Ärendebeskrivning
Laila Söderqvist Grahn och Pia Lardeus har i ett medborgarförslag daterat den 28
mars 2012 föreslagit att namnet Backluravägen byts ut mot Nickstahöjdsvägen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 maj 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
avslås.
_______
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120/2011-061

Svar på medborgarförslag om Estöområdet i Nynäshamns stad
Ärendebeskrivning
Johan Sturesson har i ett medborgarförslag daterat den 25 mars 2011 angett flera
förslag till markanvändning och utformning av området på och kring gamla Estö
IP. Mer specifikt föreslår förslagsställaren bland annat att Litteraturhuset Gnistan
ges en tidsenlig inramning och rekonstruktion i korsningen Änggatan. Vidare
föreslår förslagsställaren att tänkt parkområde (IP) får en utomhusscen och att
kvarteret Sjöorren blir nya parkeringsplatser för besökande samt att Estövägen 5
rivs för att ge rum för två nya passivhus på höjden.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den
20 september 2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 174.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
________
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131/2012-061

Akten

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Frejgatan med till exempel
vägbulor
Ärendebeskrivning
Lillemor Kålbäck Nyberg har i ett medborgarförslag daterat den 25 april 2012
föreslagit att göra Frejgatan mellan Heimdalsvägen och Idunvägen säkrare för
gångtrafikanter genom att anlägga farthinder, t ex vägbulor, eftersom det är en
mycket trafikerad väg och att flera barn använder den som skolväg.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 september
2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 175.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
_______
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134/2012-061

Akten

Svar på medborgarförslag om säkrare skolväg från Frejgatan,
Heimdalsvägen och Idunvägen
Ärendebeskrivning
Lars Bohman har i ett medborgarförslag daterat den 3 maj 2012 föreslagit att göra
Frejgatan och Heimdalsvägen, mellan Frejgatan och Idunvägen, säker för
gångtrafikanter. Förslagsställaren föreslår att det bör ske genom att anlägga t ex
farthinder eftersom det är en mycket trafikerad väg och att flera barn använder
den som skolväg.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 5 september
2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 261.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
_____
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72/2012-061

Akten

Svar på medborgarförslag handsprit i receptionerna på biblioteken i
kommunen
Ärendebeskrivning
Catherine Linderholm har i ett medborgarförslag daterat den 6 mars 2012
föreslagit att det ska finnas handsprit till hands i receptionerna på biblioteken i
kommunen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 3 maj 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
bifalles.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 177.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
bifalles.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
bifalles.
_______
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Sammanträdesdatum

2012-10-24
Ks § 263
Mark- och
miljödomstolen
Akten

163/2007-427

Yttrande över mål M 2414-12 i Mark- och Miljödomstolen – Stockholms
Hamn AB:s förslag på villkor för vatten- och hamnverksamhet m.m.
Ärendebeskrivning
Stockholms Hamn AB har till Mark- och miljödomstolen givit in förslag till
villkor som ska gälla vatten- och hamnverksamheten m.m. Verksamheter till vilka
tillstånd ska meddelas är
1. Tillstånd att inom fastigheten Nynäshamn Kalvö 1:25 utföra muddring om
maximalt 900 000 m3 massor, schaktningar, utfyllnader, sprängningar,
pålningar samt anläggande av kajer.
2. Tillstånd att bedriva hamnverksamhet som medger hantering av gods om
maximalt 8,5 miljoner ton per år.
3. Tillstånd att för den ansökta verksamheten uppföra och utföra erforderliga
byggnader, anläggningar och installationer.
Synpunkter ska inlämnas till Mark- och miljödomstolen senaste 31 oktober 2012.
Nynäshamns kommun har till dåvarande Miljödomstolen (mål M 2190-07) yttrat
sig över Stockholms Hamn AB utredning gällande omhändertagande av
muddermassor. I utredningen tas samma platser Gruppen, Ekoknölen och
Ålandsbredan upp som nu är aktuella för prövning. Nynäshamns kommun
hänvisar därför till yttrande och beslut i kommunstyrelsen daterat 2009-03-18
§63. ( Bilaga 1)
I övrigt har kommunen inga erinringar mot det av Stockholm Hamn AB
föreslagna villkoren för vatten och hamnverksamheten.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt följande:
Nynäshamns kommun har till dåvarande Miljödomstolen (mål M 2190-07) yttrat
sig över Stockholm Hamn AB:s utredning gällande omhändertagande av
muddermassor. I utredningen tas samma platser Gruppen, Ekoknölen och
Ålandsbredan upp som nu är aktuella för prövning. Nynäshamns kommun
hänvisar därför till yttrande och beslut i kommunstyrelsen daterat 2009-03-18
§63. ( Bilaga 1)
I övrigt har kommunen inga erinringar mot det av Stockholm Hamn AB
föreslagna villkoren för vatten och hamnverksamheten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt följande:
Nynäshamns kommun har till dåvarande Miljödomstolen (mål M 2190-07) yttrat
sig över Stockholm Hamn AB:s utredning gällande omhändertagande av
muddermassor. I utredningen tas samma platser Gruppen, Ekoknölen och
Ålandsbredan upp som nu är aktuella för prövning. Nynäshamns kommun
hänvisar därför till yttrande och beslut i kommunstyrelsen daterat 2009-03-18
§63. ( Bilaga 1)
I övrigt har kommunen inga erinringar mot det av Stockholm Hamn AB
föreslagna villkoren för vatten och hamnverksamheten.
______
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Ks § 264
Skrivelser och beslut

2012.2031
Skrivelse till Sverigedemokraterna om partistöd för 2009 och 2010.
2012.2091
Arbetsförmedlingen - Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning
av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden.
2012.2174
Södertörns överförmyndarnämnds beslut 2012-09-13, § 88 om delårsrapport 2012.
2012.2189
Utökning av reinvesteringsram 2012, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2012-09-20 § 186.
2012.2200
Beslut - Ansökan om godkännande av IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman
för gymnasieskola i Huddinge kommun, Dnr 32-2012:622.
2012.2203
Beslut - Ansökan om godkännande av Rytmus AB som huvudman för
gymnasieskola i Huddinge kommun, Dnr 32-2012:499.
2012.2204
Beslut - Ansökan om godkännande av Rytmus AB som huvudman för
gymnasieskola i Botkyrka kommun, Dnr 32-2012:498.
2012.1986
Kammarrätten - Beslut gällande prövningstillstånd - Mål 8945-12,
Programansvarig Jubileumsregattan.
2012.2238
Botkyrka kommun - Protokollsutdrag - Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns
överförmyndarnämnd, § 101.
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2012.2257
Socialnämnden - Delrapport av folkhälsoprojektet "Ungdomspedagogisk
verksamhet i ett ungdomsteam", SN § 104.
2012.2253
Skolinspektionen – Återtagande av ansökan från Praktiska Sverige AB om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Botkyrka kommun.
2012.2277
Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet för år 2013.
2012.2276
Beslut - Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken
(1987:230).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.
_______
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Akten

Anmälan av delegationsbeslut

Arbetsutskottet protokoll 5 september 2012, § 142-156 och 2012-10-10
§§ 157-177.
Kommunchefens beslut 2012-10-01 om budgetansvariga och attestanter,
ks handlings nr 2202/2012.
Kommunchefens beslut 2012-09-01 om ny organisation för kommunstyrelsen,
ks handlingsnr 2076/2012.
Ekonomichefen har den 11 september 2012 beslutat om borgen så som för egen
skuld för AB Nynäshamnsbostäders lån, ks handlingsnr 2078/2012.
Folkhälsosamordnarens beslut den 19 juni 2012 att bevilja föreningen Tifi
25 000 kr, ks handlingsnr 1619/2012.
Folkhälsosamordnarens beslut den 5 september 2012 att avslå ansökan om bidrag
till Ridning för fler, ks handlingsnr 2077/2012.
Folkhälsosamordnarens beslut den 10 oktober 2012 att avslå ansökan om bidrag
till Fia gruppen, ks handlnr 2269/2012.
Folkhälsosamordnarens beslut den 11 oktober 2012 att avslå ansökan om bidrag
till utbyggnad av ridvägar, ks handl nr 2270/2012.
Säkerhetsansvarig har den 3 oktober 2012 beslutat att avge yttrande över ansökan
om tillstånd till allmän kameraövervakning, ks handlingsnr 2227/2012.
Miljö- och samhällsbyggnadschefen har den 4 oktober 2012 beslutat om
tillförordnad miljö- och samhällsbyggnadschef under tiden 2012-10-05—10-09
och 2012-10-27—11-03.
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Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under tiden 2012-09-01--09-30 med stöd av
kommunstyrelsens delegation - anmälan
1. Lokal förhandling om växling av semesterdagstillägg - AB § 27 mom. 15 –
mot ledig tid, med Lärarförbundet och Akademikerförbundet SSR, 2012-09-12.
2. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön under ledighet (AH), 2012-09-28.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_______
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Cirkulär
12:44 Budgetpropositionen för år 2013
12:45 Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem
och LSS-utjämning
12:46 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
______
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Ks § 267
Kurser och konferenser
Kurs 11
Inkom
Anordnare
Ämne

2012-09-20
SKL
Utbildning för förtroendevalda i arbetet med Medborgardialogen
som del i demokratiutveckling och styrning
Tid och plats 29 – 30 nov 2012, 6-7 februari 2013
Anmälan
26 oktober 2012
Kurs 12
Inkom
2012-09-24
Anordnare Kommunakuten
Ämne
Ska kommunerna fortsätta äga och driva idrottsanläggningar
Tid och plats 11 december 2012
Anmälan
11 november 2012, marina.hjert@kommunakuten .se
Kurs 13
Inkom
2012-09-26
Anordnare
Regionsförbundet södra Småland
Ämne
Mutor och bestickning - Hur ser regleringen av området ut och vad kan en
kommun göra för att reducera och förebygga risker för korruption i den egna
organisationen?
Tid och plats 4 december 2012
Anmälan
5 november 2012, kurs@rfss.se

Kurs 14
Inkom
Anordnare
Ämne
Tid och plats
Anmälan

2012-10-01
SIPU
Rätt ordning och reda – bland ekonomihandlingar
18 oktober, Norrtullsgatan 6, Odenplan
11 oktober, www.sipu.se

Kurs 15
Inkom
2012-10-01
Anordnare KommunAkuten
Ämne
Personuppgiftslagen – inriktning på kommunala frågor
Tid och plats 6 december 2012, Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Stockholm
Anmälan
12 november 2012, marina.hjert@kommunakuten.se
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Kurs 16
Inkom
2012-10-15
Anordnare Kommunakuten
Ämne
Juridik för kommunägda företag
Tid och plats 13 mars 2013, Saturnus konferens, Hornsgatan 15
Anmälan
11 februari 2013, marina.hjert@kommunakuten.se
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.
_______
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