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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-04-23
Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Thomas Johansson (S)
Roland Junerud (S), tjänstgör för Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Lars Åke Lundin (S), tjänstgör för Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP)
Helen A Johnson (M) t o m kl 11.00
Ralf Kullman (M)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Annika Fri, kanslichef § 64
Kenneth Kollberg, säkerhetsansvarig § 64
Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige § 64
Antonella Pirrone, (KD) § 64 t o m kl 10.00
Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef § 65
Sirpa Slotte, verksamhetscontroller § 65
Marie Stålbom, verksamhetscontroller § 65
Miriam Malm, oppositionsråd (V)
Christel Bäckström, barn- och utbildningschef
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Maria Schneider (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Anna Eklund, planeringschef
Eva Ryman, sekreterare
______
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2(23)

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(23)

Sammanträdesdatum

2014-04-23

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2014
64. Seminarium - slutrapport av enkätundersökning bland kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, säkerhetsutbildning av specialist på personsäkerhet
65. Information om mark- och exploatering och exploateringsredovisning
66. Näringslivsfrågor
67. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
68. Rapport om Södertörnssamarbetet
69. Ekonomisk uppföljning
70. Yttrande M 2414-12, Stockholms Hamn AB, Angående anläggande och drift
av hamn vid Norvikudden
71. Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun
72. Projekt för att inrätta ett kontaktcenter
73. Projekt samverkan skola näringsliv
74. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015
75. Svar på motion om presenter och julklappar som hjälper
76. Rapport balanslista
77. Anmälan av delegationsbeslut
78. Skrivelser och beslut
79. Cirkulär
80. Kurser och konferenser
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2014-04-23
KS § 64

Seminarium – slutrapport av enkätundersökning bland
kommunstyrelsen kommunfullmäktige, säkerhetsutbildning
av specialist på personsäkerhet
Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige informerar om resultatet av
enkätundersökning av kommunens förtroendevalda. Enkäten hade en
svarsfrekvens på 67 %.
Säkerhetsansvarig Kenneth Kollberg informerar om bakgrunden till enkäten och
hur den genomförts. En introduktionsutbildning för nya förtroendevalda planeras
till början av 2015, där även säkerhetsfrågor kommer att ingå.
En webbaserad säkerhetsutbildning kommer också att erbjudas de förtroendevalda
i kommunstyrelsen och en informationsbroschyr om säkerhet kommer att
tillställas alla förtroendevalda.
_______
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KS § 65

Information om mark- och exploatering och
exploateringsredovisning
Mark- och exploateringschef Antonio Ameijenda informerar om mark- och
exploateringsavdelningens uppdrag i huvudsak, samt större projekt och
utvecklingsfrågor. En beskrivning lämnas av de större projekten som mark- och
exploateringsavdelningen arbetar med.
Verksamhetscontroller Marie Stålbom och Sirpa Slotte, ekonomiavdelningen,
informerar om exploateringsredovisning.
______
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KS § 66

Näringslivsfrågor
Planeringschef Anna Eklund informerar om följande:
-

Rekrytering pågår av näringslivschef.
Utarbetar en handlingsplan för näringslivsstrategin.
Intensivt arbete med besöksnäringen, informationsmaterial av olika slag
förbereds.
Deltar vid branschmässa Swedish workshop 2014.
Utveckla hamnområdet, intervjuar olika aktörer för kommande
evenemang.
Utarabeta en evenemangsstrategi.
Utarbeta en marknadsplan.

________
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Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnades.
______
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§ 68
Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om att samarbetskommittén kommer att
ha ett möte den 24 april och att planeringsdagar har genomförts på
kommunchefsnivå. Representanter för Stockholms stad har deltagit för att
diskutera samverkan, bland annat i bostadsbyggnadsfrågor.
_____
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Akten

58/2014-042

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Peter Björebo informerar om det ekonomiska läget för mars 2014.
En prognos har gjorts och för kommunstyrelsen görs bedömningen att budgeten
kommer att hållas. Efter mars månad prognostiserar nämnderna totalt ett
underskott på cirka 16 miljoner. En fördjupad analys görs efter april i
tertialuppföljningen.
______
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KS § 70
Nacka tingsrätt
Mark- och
miljödomstolen
Planeringschefen
Akten

163/2007-427

Yttrande angående anläggande och drift av hamn vid
Norviksudden KALVÖ 1:25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har förelagt Nynäshamns kommun
att lämna skriftligt yttrande över aktbilagorna 104, 105, 111, 115, 120, 122, 124,
125 och 127 i ärendet som gäller anläggande och drift av hamn vid Norviksudden.
Aktbilagorna 104 och 105 omfattar sakkunnigutlåtande från Länsstyrelsen i
Västra Götalands län (104) samt anteckningar från telefonsamtal mellan
domstolens Lars Hydèn och Ingvar Lagerfelt på Länsstyrelsen i Västra Götaland
(105) med anledning av sakkunnigutlåtandet.
Aktbilagorna 111, 115, 120 och 127 utgörs av Stockholms hamnars bemötande av
olika inlagor i ärendet.
Aktbilaga 122 utgörs av ett protokoll över handläggning i parternas utevaro på
Mark- och miljödomstolen.
Aktbilagorna 124 och 125 utgör sakkunnigutlåtande angående
miljökvalitetsnormer från Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med
beredningssekretariatet vid norra Östersjöns Vattenmyndighet.
Bedömning
Nynäshamns kommun konstaterar att Miljööverdomstolen i mål M 10319-09,
aktbilaga 122, bedömt att den ansökta vatten- och hamnverksamheten är tillåtlig.
Mark- och miljödomstolen har fått i uppdrag att meddela tillstånd för de ansökta
verksamheterna och att föreskriva nödvändiga villkor och bestämmelser i övrigt.
Detta överensstämmer i helhet med Nynäshamns Kommuns uppfattning i frågan
och kommunen har inget att erinra i dessa delar.
Nynäshamns kommun anser att dumpningen av muddermassor i första hand ska
ske utomskärs. Om dumpning inomskärs är nödvändig på grund av
väderförhållanden ska skyddsåtgärder tillämpas för att förhindra störningar på
ekosystem av betydelse för fiskreproduktion och fågellivet.
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Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 16 april 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______
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Kc
Plc
Akten

88/2014-141

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun har tagits fram inom
kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget har diskuterats i
kommunledningsgruppen och med förvaltningarnas ledningsgrupper. Förslaget
har även presenterats för näringslivsrepresentanter i olika sammanhang.
Syftet med näringslivsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med
näringslivsutveckling. Strategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett
växande näringsliv i enlighet med Mål och budget och den ska verka för en
gemensam syn på arbetet med näringslivsfrågor. Sex utvecklingsområden har
identifierats, det fortsatta arbetet ska tydliggöras med handlingsplaner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 35.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.
Yrkande
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen så att förslaget kan diskuteras vid Utö rådslag.
_______
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90/2014-001

Projekt för att inrätta ett kontaktcenter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta ett projekt för att inrätta
ett kontaktcenter utifrån bilagan ”Uppdragsdirektiv – Kontaktcenter” med syfte:
•
•
•
•

Att öka tillgängligheten för kommuninvånarna.
Underlätta för kommuninvånarna genom att de får svar vid första
kontakten och att olika förvaltningsärenden kan hanteras vid samma
samtal.
Samordna kanalerna för telefoni, e-post och webb för att få en gemensam
och central kontaktpunkt mot kommuninvånarna.
Avlasta tjänstemän och handläggare så de får tid över till kvalificerad
handläggning.

Ärendebeskrivning
Genom att vända sig till ett kontaktcenter ska kommuninvånarna/brukarna kunna
få svar om kommunens samtliga verksamheter oavsett kanal. Det kan vara telefon,
brev, besökare, e-post och andra digitala kanaler. Kontaktcentrets arbetssätt och
uppdrag regleras genom överenskommelser med förvaltningarna.
I kommunens mål och budget finns kvalitetsmålen formulerade:
”Kommunens verksamhet genomsyras av ett förebyggande
arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete och ständig utveckling.
Effektivitet innebär att kommunen och dess anställda ger bästa
möjliga service, och rätt service, till lägsta möjliga kostnad.
Kommunens olika nämnder och förvaltningar samverkar för
goda resultat”.
Etablerande av ett kontaktcenter är ett effektfullt sätt för kommunen att möta
dessa utmaningar och uppnå kvalitetsmålen då denna form av verksamhet ökar
tillgängligheten och servicegraden för kommuninvånarna/brukarna.
Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare på olika sätt effektiviserat och
samordnat receptionen i kommunhuset i samarbete med förvaltningarnas olika
verksamhetsområden. Inrättande av ett kontaktcenter, som är kopplat till telefonioch receptionsverksamheten, är ännu ett steg i denna riktning för att öka
samverkan med förvaltningarna. Verksamheten kommer att bygga på en
samverkan där förvaltningarna är uppdragsgivare åt kontaktcentret.
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KS § 72
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 27 mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta ett projekt för att inrätta
ett kontaktcenter utifrån bilagan ”Uppdragsdirektiv – Kontaktcenter” med syfte:
•
•
•
•

Att öka tillgängligheten för kommuninvånarna.
Underlätta för kommuninvånarna genom att de får svar vid första
kontakten och att olika förvaltningsärenden kan hanteras vid samma
samtal.
Samordna kanalerna för telefoni, e-post och webb för att få en gemensam
och central kontaktpunkt mot kommuninvånarna.
Avlasta tjänstemän och handläggare så de får tid över till kvalificerad
handläggning.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 31.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta ett projekt för att inrätta
ett kontaktcenter utifrån bilagan ”Uppdragsdirektiv – Kontaktcenter” med syfte:
•
•
•
•

Att öka tillgängligheten för kommuninvånarna.
Underlätta för kommuninvånarna genom att de får svar vid första
kontakten och att olika förvaltningsärenden kan hanteras vid samma
samtal.
Samordna kanalerna för telefoni, e-post och webb för att få en gemensam
och central kontaktpunkt mot kommuninvånarna.
Avlasta tjänstemän och handläggare så de får tid över till kvalificerad
handläggning.

_______
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Ekonomiavd
Akten

KS § 73

56/2014-149

Projekt samverkan skola och näringliv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna projektet
2. Finansiera projektets kostnader för 2014 ur kommunstyrelsens ofördelade
medel genom att föra över 175 000 kr till kommunstyrelseförvaltningen
och 175 000 kr till barn- och utbildningsnämnden.
Protokollsanteckning och reservation
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Georgios
Tsiouras (M) anmäler att de inte deltar i beslutet om bifall eller avslag till
förslaget, samt avger en skriftlig reservation som fogas till protokollet som
bilaga A.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsnämnden beslutade den 2014-02-20, § 17, att gemensamt
med kommunstyrelsen genomföra ett treårigt pilotprojekt för samverkan mellan
skolan och näringslivet i Nynäshamn. I beslutet ingick även att föreslå
kommunstyrelsen att delta i projektet.
Projektets syfte är att öka samarbetet mellan skola och näringsliv/arbetsliv i
Nynäshamns kommun. Det handlar om att skapa en långsiktig plan som sträcker
sig från lågstadiet upp i gymnasiet och även en satsning på uppdragsutbildningar
och yrkeshögskoleutbildning i Nynäshamns kommun. Huvudmålgruppen är
Nynäshamns grundskolor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna projektet
2. Finansiera projektets kostnader för 2014 ur kommunstyrelsens ofördelade
medel genom att föra över 175 000 kr till kommunstyrelseförvaltningen
och 175 000 kr till barn- och utbildningsnämnden.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 33.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna projektet
2. Finansiera projektets kostnader för 2014 ur kommunstyrelsens ofördelade
medel genom att föra över 175 000 kr till kommunstyrelseförvaltningen
och 175 000 kr till barn- och utbildningsnämnden.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande av
beslutsunderlaget och för ett förtydligande om rapporering under projekttiden.
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Bifall eller avslag till yrkandet om återremiss.
Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall eller avslag till förslaget
till beslut.
Proposition 1
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissyrkandet.
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Georgios
Tsiouras (M) anmäler att de inte deltar i beslutet om bifall eller avslag till
förslaget.
Proposition 2
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
______
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Trafikförvaltningen
Stockholms läns
landsting
Akten

KS § 74

42/2014-530

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2014/2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har översänt förslag till möjliga
trafikförändringar från och med december 2014.
I remissförslaget över tänkbara trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 är det
för Nynäshamns kommun endast två nya avgångar, en med linje 848
(Västerhaninge station – Nynäshamns station) och en med linje 852 (Nynäshamns
station – Torö) som är skillnaden mot dagens trafik.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 34.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______
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156/2013-060

Svar på motion om presenter och julklappar som hjälper
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Turid Rosenlund (-) daterad den 15
augusti 2013, föreslås att Nynäshamns kommun ska köpa in och ge
Novellsamlingen ” Noveller för Världens Barn” som representationspresent eller
julhälsning till personer som Nynäshamns kommun uppvaktar och
uppmärksammar.
Motionären framhåller att det bli mer och mer vanligt att företag och
privatpersoner istället för ” vanliga presenter” och julklappar, ger gåvor till
välgörande ändamål som tex, fadderskap hjälp till mat sjukvård, läkemedel eller
utsändande av sjukvårdspersonal.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2014, § 36.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
______
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84/2014-009

Rapport balanslista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som
ännu inte är verkställda, en balanslista. Under rubriken status åtgärdat redovisas
verkställda beslut sedan senaste rapporteringstillfället.
Arbetsutskottet har den 9 april 2014, § 37, beslutat att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen.
_______
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11/2014-002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-27 §§ 15-27.
Planeringschefen har beslutat om tidsbegränsat bygglov för uppställning av
förskolepaviljonger, Spjutet 4, ks handlingsnr 528/2014.
Planeringschefen har beslutat om strandskyddsdispens samt marklov, Nynäshamn
2:81, Oscarsbron, ks handlingsnr 674/2014.
Kommunchefen har förordnat Dan Ohlén som tillförordnad ekonomichef
14-03-27—14-04-03, ks handlingsnr 571/2014.
Säkerhetsansvarig har lämnat yttrande om ansökan till hemvärnet, ks handlingsnr
627/2014.
PA-controller har beslutat om tillfällig ledighet med lön enlig § 7 LFF, besluten
omfattar tiden 2014-03-01—03-31. Ks handlingsnr 641/2014.
_______
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21(23)

Sammanträdesdatum

2014-04-23
KS § 78

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

Ärendebeskrivning
2014.171
SKL - Sveriges kommuner och landsting inbjuder till Demokratidagen 2014, den
3 april i Folkets Hus i Stockholm
2014.626
Inspektionsrapport - Rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd
den 21 november 2013.
_______
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-04-23
KS § 79

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning
14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd
14:15 Vårpropositionen för år 2014.
______
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23(23)

Sammanträdesdatum

2014-04-23
KS § 80

Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kurs 3
Inkom
2014-04-08
Anordnare KommunAkuten
Ämne
Ska kommunerna fortsätta att äga och driva idrottsanläggningar
Tid och plats 5 juni, Stockholm
Anmälan
senast den 5 maj 2014, marina.hjert@kommunakuten.se
Kurs 4
Inkom
2014-04-08
Anordnare Sveriges kommuner och landsting
Ämne
Lansering av den webbaserade utbildningen: Lär dig att upptäcka,
förebygga och hantera fall av korruption
Tid och plats 8 maj, Stockholm
Anmälan
senast den 20 april 2014, via länk
Kurs 5
Inkom
2014-04-11
Anordnare MR-piloterna
Ämne
Kurs i människorättsbaserat arbetssätt
Tid och plats 15 maj, Göteborg
Anmälan
Via länk www.sensus.se/kurser/manskliga-rattigheter-i-praktiken320086/
______
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