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§ 1/16

Dnr KS/2016/0042/008-1

Näringslivsfrågor
Planeringschef Anna Eklund informerar om att Svenskt Näringsliv nu har skickat ut enkät om
företagsklimatet till företagarna i kommunen. Näringslivschefens arbete med företagsbesök i
kommunen fortsätter.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 2/16

Dnr KS/2016/0043/008-1

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnades.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3/16

Dnr KS/2016/0044/008-1

Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4/16

Dnr KS/2016/0045/008-1

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Westin informerar om att uppföljningen för 2015 ännu inte är klar.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5/16

DNR KS/2016/0024/042

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och
internbudget 2016, med tillägget att ett förtydligande tillförs dokumentet om budgeterade medel
för bidrag till Stadskärneföreningen.
Särskilt yttrande

Särskilt yttrande från Harry Bouveng (M) fogas till protokollet som bilaga A.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget för
kommunstyrelsens verksamheter 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta utvecklingen av sin och kommun-ledningens roll,
samt verksamheternas utveckling. Kommunorganisationen ska fortsätta utvecklingen att leverera
en än bättre service och en rättssäker myndighetsutövning till kommunens invånare och
näringsliv. Internt i kommunorganisationen ska arbetet fortsätta att utveckla tydliga strukturer
och rutiner för styrning, stöd och uppföljning av resultat.
Utgångspunkten är kommunstyrelsen kommunbidragsram på 138,0 mnkr i kommunfullmäktiges
beslutade Mål och budget 2015-2018. I kommunbidragsramen ingår uppräkning av
personalkostnaderna med 3,0 % och övriga kostnader med 2,2 %, vilket innebär en ökning med
3,4 mnkr.
Kommunbidraget har ökats med 4,8 miljoner kronor för speciella satsningar och
verksamhetsförändringar under 2016, enligt följande:
Verksamhetsförändringar i budget
jmf 2015
Tillväxtfrämjande åtgärder
KS
IT system
KS
Ny tjänst
KS
Kommunförbund
KS

1,00
1,50
0,70
1,60

I kommunstyrelseförvaltningens förslag till Verksamhetsplan och internbudget för 2016 har
besparingar genomförts för att komma ner till budgetram. Dels har ett generellt besparingsbeting
på 2,3 % har lagts ut på samtliga avdelningar på kommunstyrelseförvaltningen. Dessutom har
specifika besparingar genomförts på samtliga avdelningar. De specifika besparingarna består
bland annat av minskat anslag för konsultkostnader, samt vakanser i samband med rekrytering
och föräldraledigheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och
internbudget 2016.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5/16

Föredragning
Kommunchef Birgitta Elvås föredrar förslaget till verksamhetsplan och internbudget.
Yrkande

Ordföranden (S) yrkar att ett förtydligande tillförs dokumentet om budgeterade medel för bidrag
till Stadskärneföreningen.
Harry Bouveng (M) instämmer i yrkandet.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till förslaget med yrkandet om tillägg eller avslag
till förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut med yrkandet
om tillägg.
Harry Bouveng (M) anmäler att han avser att lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
______
Exp: Kf, Ekonomichefen
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A ks 2016-01-20 § 5
etthigeortuel
CINTL....71111.

SarskiIt vttrande avs. KS § 5/2016 - Kommunstyrelsens yerksamhetsplan och
internbudget.

Vi i Borgerlig Allians for Nyndshamn har i dag deltagit i beslutet om verksamhetsplan och
intembudget, som är ett dokument grundat pa det av kommunfullmaktige antagna Mal- och
Budgetdokumentet som grundas pa den gemensamma politiken ford av Socialdemokratema,
Liberalema och Miljopartiet, med aktivt stod av Vansterpartiet och Pensionarspartiet.
Vi hade ett annat forslag till Mal- och budget med andra fordelningar och prioriteringar,, som
om det vunnit kommunfullmaktiges gillande, aven givit andra forutsdttningar for saval
kommunstyrelsen som namnderna.
Verksamhetsplanen i dess nuvarande form tjanar inte sitt syfte som styrdokument. Det saknas
nuldgesanalyser, matvarden, och det kommer att bli mycket svart att folja upp manga av
malen. Grundproblemen skapas egentligen redan i ma!- och budgetarbetet, med otydlig
styming, mal svara att arbeta efter och annu svarare utvdrdera, vilket i sin tur leder till
verksamhetsplaner ddrefter.
Vi har ocksa i KS redovisat var tveksamhet till att Stadskarneforeningen inte omndmns med
ett ord i dokumentet. Vi är tacksamma fc5r att den styrande minoriteten tillmotesgat vara
onskemal i det avseendet, vilket left till att ett takbelopp for kommunens atagande ar 2016
satts till kr. 600.000:- efter principen att kommunen matchar det som ovriga medlemmar
erldgger i avgifter till fOreningen.

Nynashamn 0,januari 2016
Borgerlig A Han\ for Nyndshamn (M, C, KD)

Harry Bouveng
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§ 6/16

Dnr KS/2015/0103/003-5

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i
Nynäshamns kommun, mandatperioden 2015-2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till program för uppföljning och
tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för mandatperioden 20152018.
Kommunstyrelsens beslut
Nämndernas yttranden ska bifogas handlingarna till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige anta ett program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Fullmäktiges
program ska innehålla:
•
•
•

Mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen,
Hur uppföljning ska ske,
Hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras.

Med anledning av lagförändringen har ett förslag till program utarbetats. Programmet ger bland
annat nämnderna i uppdrag att med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig
plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga
utförare oavsett driftsform. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp i
samband med tertialredovisning, delårsuppföljning och årsredovisning. Kommunfullmäktiges
program ställer inte detaljerade krav på hur uppföljningsplanen ska utformas utan det är upp till
varje nämnd att utifrån speciallagstiftning och behov att ta fram.
Utöver uppföljningsansvaret ger programmet nämnderna i uppdrag att tillförsäkra att samtliga
avtal som tecknas med privata utförare möjliggör allmänhetens insyn i den verksamhet som
lämnats över på den privata utföraren.
Kommunfullmäktiges program gäller för mandatperioden 2015-2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till program för uppföljning och
tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för mandatperioden 20152018.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6/16
Yrkanden

Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att nämndernas yttranden ska bifogas handlingarna till
kommunfullmäktige.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut med tillägget om nämndernas
yttranden eller avslag till förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget
med tillägget om nämndernas yttranden.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 7/16

Dnr KS/2015/0260/059-1

Avtal om kopiering och tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat
material i Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef Birgitta Elvås i uppdrag att teckna en baslicens
med Bonus Copyright Access gällande tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material på
arbetsplatsen för 355 tillsvidareanställda inom kommunen.
Sammanfattning
Med anledning av kommunens skyldigheter att iaktta de upphovsrättsliga bestämmelserna har en
utredning genomförts för att undersöka kommunens behov och möjligheter till att teckna en
avtalslicens för kopiering av upphovsrättsskyddat material på arbetsplatsen. Utredningen har
resulterat i ett förslag om att kommunen ska teckna en baslicens med upphovsrättsorganisationen
Bonus Copyright Access för 355 tillsvidareanställda inom kommunen.
Vid en beräkning av 355 personal med tillsvidareanställning * 50 kr/år uppgår den sammanlagda
kostnaden för kommunens licens till 17 750 kronor per år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef Birgitta Elvås i uppdrag att teckna en baslicens
med Bonus Copyright Access gällande tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material på
arbetsplatsen för 355 tillsvidareanställda inom kommunen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef Birgitta Elvås i uppdrag att teckna en baslicens
med Bonus Copyright Access gällande tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material på
arbetsplatsen för 355 tillsvidareanställda inom kommunen.
______

Exp:
Bonus Copyright Access
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8/16

Dnr KS/2015/0266/004-1

Revidering kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan i
enlighet med förvaltningens förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet och ansvarig nämnd för
kommunstyrelseförvaltningens dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen är förvaltningens styrdokument gällande bevarande och gallring av
allmänna handlingar. I enlighet med arkivlagen och kommunens arkivreglemente får allmänna
handlingar inte gallras, det vill säga förstöras, utan att beslut har fattats av behörig nämnd.
Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument som kontinuerligt ska revideras så att den
speglar verksamheten och dess handlingar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan i
enlighet med förvaltningens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan i
enlighet med förvaltningens förslag.
_____
Delges: Kansliavdelningen arkivarien
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9/16

Dnr KS/2015/0215/449-3

Ansökan om Processledare för en utvecklad samordning gällande
tidiga insatser rör barn och unga i Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om folkhälsomedel på 1 175 000 kronor för
projektet ”Processledare för en utvecklad samordning gällande tidiga insatser för barn och unga i
Nynäshamns kommun”. Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för processledare
beräknas bli 3 525 00 kr för tre år.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M), Antonella Pirrone (KD) avger
följande protokollsanteckning:

Den borgerliga alliansen i kommunstyrelsen har idag yrkat bifall till denna ansökan om
processledare för en utvecklad samordning gällande tidiga insatser för barn och unga.
Folkhälsosatsningar av denna dignitet stöder vi till fullo, där projekten stöder barn/unga vuxna
som finns inom den sociala omsorgen. Att dessutom förstärka samarbete mellan socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden anser vi är ett viktigt steg för att förstärka de sociala
insatserna som motverkar utanförskap. Uppföljningen av projekten anser vi ska ske kontinuerligt
för att kunna ge en rättvis bild hur detta gagnar verksamheterna.
Ärendebeskrivning
Barn och unga är vår framtid. Vi vill att alla barn och unga i Nynäshamns kommun ska ha
möjligheten till goda uppväxtvillkor och att de har möjlighet att utvecklas på bästa sätt.
Samtidigt vet vi att kommunens verksamheter inte alltid är tillräckliga. Mycket bra görs men vi
behöver utveckla ytterligare genom att förflytta sena insatser till tidiga, till viss del av
ekonomiska skäl men främst för individens bästa. För att på ett bra sätt kunna utveckla arbetet
med tidiga insatser behövs bättre samordning mellan kommunens olika förvaltningar och med
andra aktörer som föräldrar, polis, arbetsförmedling med mera. Genom att i ökad grad
formalisera en samordning inom kommunens förvaltningar och ta fram metoder för att främja
hälsa och förebygga ohälsa i ett tidigt skede kan ett ”utanförskap” förhindras. När ett
utanförskap förhindras ökar möjligheterna till en god hälsa och en mer jämlik hälsa.

Genom att under tre år tillsätta en stödfunktion (processledare) som ansvarar för att ta fram
modeller för samordning för tidiga insatser kan kommunen nå fler barn och unga och ett
utvecklat samarbete kan ske. Processledaren ska gemensamt vara anställd av socialförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen där en formaliserad samordning i första hand ska
utvecklas. Projektet bygger på att Nynäshamns kommun har fokus på tidiga insatser för barn och
unga under en 10 års period för att nå de långsiktiga målen att öka antalet unga som går ut
grundskolan med behörighet till gymnasiet, att fler ungdomar fullföljer gymnasiet samt att
minska antalet unga som inte går i gymnasiet eller har någon annan sysselsättning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9/16
Ansökan sker gemensamt av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-12-03.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansöka om folkhälsomedel på 1 175 000 kronor för
projektet ”Processledare för en utvecklas samordning gällande tidiga insatser för barn och unga i
Nynäshamns kommun”. Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för processledare
beräknas bli 3 525 00 kr för tre år.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om folkhälsomedel på 1 175 000 kronor för
projektet ”Processledare för en utvecklad samordning gällande tidiga insatser för barn och unga i
Nynäshamns kommun”. Beslutet gäller för 2016. Den totala kostnaden för processledare
beräknas bli 3 525 00 kr för tre år.

______
Exp:
Ksf, Folkhälsosamordnaren
Bun, Son
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 10/16

Dnr KS/2015/0257/253-2

Försäljning av fastigheten Stora Vika 6:2
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
fastigheten Stora vika 6:2 till Håkan Isak Yilmaz för en överenskommen köpeskilling om
3 610 000 kronor i enlighet med bifogat köpekontrakt.
Överskott efter nedskrivning samt kostnader i samband med försäljning tillfaller
kommunstyrelsens reserv.
Ärendebeskrivning
Försäljningsobjektet Stora vika 6:2, Vikavägen 2 består av en tomt på 3 986 kvadratmeter.
Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad från 1980 på ca 1100 kvadratmeter.

Bokfört värde för fastigheten är 2 313 636 kronor.
Försäljningen har genomförts med hjälp av en upphandlad mäklare. Förväntad köpeskilling
enligt mäklarnas bedömning låg i intervallet 2,2- 3,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen i underlaget till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens beslut, se bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
fastigheten Stora vika 6:2 till Håkan Isak Yilmaz för en överenskommen köpeskilling om
3 610 000 kronor i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Överskott efter nedskrivning samt kostnader i samband med försäljning tillfaller
kommunstyrelsens reserv.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
fastigheten Stora vika 6:2 till Håkan Isak Yilmaz för en överenskommen köpeskilling om
3 610 000 kronor i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Överskott efter nedskrivning samt kostnader i samband med försäljning tillfaller
kommunstyrelsens reserv.

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 11/16

Dnr KS/2015/0258/253-2

Försäljning av fastigheten Harven 4
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i syfte att frågan om tillfälligt bygglov kan
prövas och att se över köpekontraktet i sin helhet men med speciell inriktning på paragraferna
15, 18, 19, 22 och 23.
Ärendebeskrivning
Försäljningsobjektet Harven 4, Åkervägen 5, består av en tomt på 2 306 kvadratmeter belägen i
Hammarhagens industriområde. Fastigheten är bebyggd med fem byggnader, bland annat ett
bostadshus och två garagebyggnader på totalt cirka 700 kvadratmeter.

Bokfört värde för fastigheten är 165 240 kronor.
Försäljningen har genomförts med hjälp av en upphandlad mäklare. Förväntad köpeskilling
enligt mäklarnas bedömning låg i intervallet 4,5 — 5,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen i underlaget till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens beslut, se bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
fastigheten Harven 4 till UTC fastigheter 4 AB för en överenskommen köpeskilling om
6 350 000 kronor i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Överskott efter nedskrivning samt kostnader i samband med försäljning tillfaller
kommunstyrelsens reserv.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkande

Daniel Adborn (L) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att frågan om tillfälligt bygglov kan
prövas och att se över köpekontraktet i sin helhet med speciell inriktning på paragraferna 15, 18,
19, 22 och 23.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att en enig
kommunstyrelse beslutat att bifalla återremissyrkandet.
_____
Kopia: Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 17

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 12/16

Dnr KS/2015/0269/217-1

Ramavtal för bostadsutveckling inom del av kvarteret Älgen,
(Höjdgatan), Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ramavtal för bostadsutveckling
inom del av kv. Älgen (Höjdgatan).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en karta som illustrerar var tomten befinner sig ska bifogas
handlingarna till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommuns långsiktiga planeringsstrategi enligt 2012 års översiktsplan och den
fördjupning av översiktsplanen som är under framtagande, är att åstadkomma en fortsatt
utveckling av Nynäshamns centrum genom nyexploatering och förtätning av bebyggelsen.
Kommunens markpolitiska strategi är att genom sitt markinnehav aktivt stimulera kommunens
tilltagande och fortsatta utveckling, bland annat genom att erbjuda mark för nyexploatering.

Exploatören BTH Bostad AB har för kommunen presenterat en idéskiss för bebyggelse av
flerbostadshus på kommunägd mark inom del av kvarteret Älgen på Höjdgatan. Efter en
inledande dialog om möjligheterna till bostadsutveckling inom området, är kommunens markoch exploateringsavdelning positiv till bebyggelse av flerbostadshus inom det huvudsakliga
området för idéskissen och parterna är överens om att inleda en detaljplaneprövning- och
exploateringsprocess. För att lägga fast ramarna för denna bostadsutveckling har ett ramavtal
upprättats.
Enligt ramavtalet ska exploatören svara för att ansöka om och bekosta detaljplaneläggning av
området. Innan kommunen fattar beslut om granskning av detaljplanen ska ett
markanvisningsavtal vara upprättat och påskrivet av exploatören. Markområdet som ska
överlåtas till exploatören avgränsas till all enskild kvartersmark för bostadsändamål som
planläggs i detaljplanen. Berörda fastigheter är Älgen 18 samt del av Nynäshamn 2:1 som båda
ägs av Nynäshamns kommun. Som ersättning för överlåtet markområde ska exploatören betala
till kommunen 4 000 kr/kvm ljus bruttoarea. Betalningen ska ske senast två år efter att
detaljplanen vunnit laga kraft, genom lösen av en mellan parterna upprättad revers.
Avtalet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner avtalet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ramavtal för bostadsutveckling
inom del av kv. Älgen (Höjdgatan).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 18

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 12/16

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ramavtal för bostadsutveckling
inom del av kv. Älgen (Höjdgatan).
Yrkanden
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förslaget med tillägget att en karta som illustrerar var tomten
befinner sig bifogas ärendet till kommunfullmäktige.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till Daniel Adborns (L) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet med tillägget om att en karta ska bifogas
ärendet.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 19

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 13/16

Dnr KS/2015/0213/060-4

Svar på motion - Snöröjning utifrån en jämställd, klimatsmart,
funktionstillgänglig samt ekonomisk utgångspunkt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens första att-sats avslås och
att motionens andra att-sats anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (V) föreslås att
Nynäshamns kommun inför en mer jämställd och klimatsmart snöröjning.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som anser att snöröjningen i kommunen redan idag bedrivs så jämställt och klimatsmart som är
möjligt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.
Ärendebeskrivning
I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (v) som kom in 2 oktober
2015 föreslås att Nynäshamns kommun inför en mer jämställd och klimatsmart snöröjning.

Motionärerna vill att en omprioritering görs så att gång- och cykelleder liksom bussgator och
hållplatser prioriteras vid snöröjning. Vidare vill motionärerna att riktlinjer för prioriteringarna
om snöröjning inklusive ambitionsnivå för olika delar, tas fram. Syftet med det är att genom en
jämställd snöröjning uppnå maximal effekt för medborgarna.
I motionen anförs att det är främst kvinnor, barn och äldre och rullstolsburna som använder sig
av gång- och cykelleder samt kollektivtrafik. Genom ökad framkomlighet och jämställd
snöröjning skulle antalet halkolyckor minska markant.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkande
Ordföranden (S) yrkar att motionens första att-sats avslås och att motionens andra att-sats anses
besvarad.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
______

Kopia: Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 20

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 14/16

Dnr KS/2015/0180/060-5

Svar på motion om att avskaffa den vegetariska dagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M) och Antonella Pirrone (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs yrkande.
Sammanfattning
I en motion från Jakob Gegerfelt (m) föreslås att den vegetariska dagen avskaffas helt och att ett
varierat utbud av mat erbjuds i samtliga skolor i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens yttrande. Barn- och
utbildningsnämnden anger att syftet med införandet av den vegetariska dagen är att eleverna ska
få matvanor som är bra både för hälsa och för miljö. Kommunstyrelseförvaltningen anser att den
vegetariska dagen i skolan bör behållas av de skäl som barn- och utbildningsnämnden anger och
föreslår att motionen avslås.
Ärendebeskrivning
I en motion från Jakob Gegerfelt (m) som inkom 18 augusti 2015 föreslås att den vegetariska
dagen avskaffas helt och att ett varierat utbud av mat erbjuds i samtliga skolor i kommunen.
Den vegetariska dagen infördes i Nynäshamns kommuns skolor under våren 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar 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.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 21

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 15/16

Dnr KS/2016/0008/102-5

Val av vice ordförande samt ledamot och ersättare till det kommunala
pensionärsrådet 2016-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendet
Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och kommunens äldre kommuninvånare, företrädda av pensionärsorganisationer i kommunen.
Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och ska verka för att
pensionärernas frågor beaktas av styrelse, nämnder och förvaltningar.
I enlighet med pensionärsrådets tidigare instruktioner har nämnderna själva utsett sina
företrädare i rådet. Den 9 december 2015 § 169 beslutade kommunfullmäktige att anta ett nytt
reglemente för det kommunala pensionärsrådet. I det nya reglementet föreskrivs bland annat att
det istället är kommunstyrelsen som ska utse nämndernas politiska representanter. I det nya
reglementet stadgas även att kommunstyrelsen ska utse vice ordförande till rådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2018 till det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun, utse:
- en vice ordförande
- en ledamot och en ersättare som ska representera socialnämnden
- en ledamot och en ersättare som ska representera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
samt
- en ledamot och en ersättare som ska representera kultur- och fritidsnämnden.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om bordläggning och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bordlägga ärendet.
Notering
Till pensionärsrådets sammanträde den 15 februari 2016 kallas nämndernas tidigare utsedda
ordinarie representanter.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 22

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 16/16

Dnr KS/2016/0008/102-4

Val av vice ordförande samt ledamot och ersättare till det kommunala
rådet för funktionshinderfrågor 2016-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet
Kommunens råd för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och företrädare för organisationer som bedriver verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och ska verka för att
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras, beaktas och
efterföljs i den kommunala verksamheten.

I enlighet med rådets tidigare instruktioner har nämnderna själva utsett sina företrädare i rådet.
Den 14 oktober 2015 § 124 beslutade kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för rådet. I
det nya reglementet föreskrivs bland annat att det istället är kommunstyrelsen som ska utse
nämndernas politiska representanter. I det nya reglementet stadgas även att kommunstyrelsen ska
utse vice ordförande till rådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2018 till det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun, utse:
- en vice ordförande
- en ledamot och en ersättare som ska representera socialnämnden
- en ledamot och en ersättare som ska representera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- en ledamot och en ersättare som ska representera kultur- och fritidsnämnden, samt
- en ledamot och en ersättare som ska representera barn- och utbildningsnämnden.

Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om bordläggning och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bordlägga ärendet.
Notering
Till det kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 15 februari 2016 kallas
nämndernas tidigare utsedda ordinarie representanter.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 23

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 17/16

Dnr KS/2015/0025/002-18

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Kommunchefen har beslutat om förordnande av tf kommunchef under perioden 22/12 2015-10/1
2016. KS 2015/0012/022/23.
Kommunchefen har beslutat om förordnande av t f IT-chef under perioden
31 december 2015- 3 januari 2016. KS 2015/0012/022-24.
Kommunchefen har beslutat om förordnande av tf chef för personalavdelningen under perioden
23 december 2015- 5 januari 2016. KS 2015/0012/022-25.
Kommunchefen har beslutat om förordnande av tf chef för kansliavdelningen/ kommunjurist
under perioden 22 december 2015 – 11 januari 2016. Ks 2015/0012/022-26.
PA-controller har beslutat om tillfällig ledighet utan lön § 6 LFF och tillfällig ledighet med lön §
7 LFF. KS 2015/0025/002-16 och 2015/0025/002-17.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 24

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 18/16

Dnr KS/2016/0022/069-1

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Miljö- och energidepartementet har 2015-12-17 beslutat om överklagande i fråga om tillstånd
enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet inom Askö skjutfält, Trosa och Nynäshamns
kommuner. KS 2015/0003/009-411.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens har 2015-12-17 § 249 beslutat godkänna slutrapporter
för investeringar i Stadsmiljö. KS 2015/0003/009-403.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2015-12-17 § 253 beslutat godkänna slutrapporter för
investering i Fastighet och Service. KS 2015/0003/009-404.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 25

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 19/16

Dnr KS/2016/0040/008-1

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning

15.42 Budgetförutsättningar för åren 2015-2019
15.43 Redovisningsfrågor 2015 och 2016
15.44 Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för år
2015
15.45 Utfall i utjämningssystemet 2016
15.46 Ny instansordning i va-mål.
________
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 26

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 20/16

DNR KS/2016/0008/102

Fråga om Alkärrsplans utveckling AB
Harry Bouveng (M) frågar när beslut från bolagsstämman kommer att rapporteras till
Bolagsverket.
Ordförande Anna Ljungdell (S) informerar om att handlingarna för närvarande cirkulerar för
påskrift och att hon kommer att efterfråga information från bolaget om frågan.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

