Kommunstyrelsen
Sida

1(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-12

Plats och tid

Nämndhuset, sammanträdesrummet: Landsort 2012-12-12 kl 08.30-11.35

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2012-12-18 kl 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

294-311

Eva Ryman
Ordförande

Anna Ljungdell (S)
Justerande

Daniel Adborn (FP)

Harry Bouveng (M)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-12-12

Datum för
anslags uppsättande

2012-12-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-01-09

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(30)

Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 12 december 2012
294. Näringslivsfrågor
295. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
296. Rapport om Södertörnssamarbetet
297. Information från AB Nynäshamnsbostäder
298. Information av kostenheten om miljömärkning m m
299. Utredning om kök i kommunens verksamhetsfastigheter
300. Förändring av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde,
samt ändrade reglementen för barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnd
301. Avgifter för mat gällande personer med korttidsvistelse utanför det egna
hemmet och personer med placering utanför det egna hemmet inom
funktionshinderområdet
302. Redovisning av 2012 års folkhälsosatsning
303. Folkhälsoansökningar 2013
304. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo
305. Svar på medborgarförslag om ny simhall i Nynäshamn
306. Svar på medborgarförslag om utryckningslarm nattetid till katthemmet
307. Anmälan av delegationsbeslut
308. Skrivelser och beslut
309. Cirkulär
310. Kurser och konferenser
311. Fråga om snöröjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-12

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S), ej § 300 på grund av jäv
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Thomas Johansson § 300
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Helen A Johnson (M) tjänstgör för Malin Friberg (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Sverre Launy (V)
Ersättare
Adriana Haxhimustafa (S)
Roland Junerud (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Dick Larsson (C)
Leif Stenquist (FP)
Marianne Jonsson (M)
Matilda Rosenqvist (M)
Georgios Tsiouras (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Bertil Lindberg, planeringschef
Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Eva Dannstedt Branting (MP), oppositionsråd
Maria Strömkvist, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Ola Hägg, socialnämndens ordförande fr o m kl 09.00 § 297
Gunnar Karlsson , ordförande AB Nynäshamnsbostäder § 297
Greger Nilsson, VD AB Nynäshamnsbostäder § 297
Birgitta Dahlin, barn- och utbildningschef §§ 298-300
Kerstin Palomäki, socialchef § 300
Monika Larsson, kostekonom barn- och utbildningsförvaltningen § 298
Peggie Ulle, Storköksbyrån § 299
Eva Ryman, sekreterare
_____
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 294
Näringslivsfrågor
Planeringschef Bertil Lindberg informerar om att ett informationsmöte för
företagare om bygglov har genomförts. Det var få företagare som närvarade.
_____
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Ks § 295
Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Ordförande Anna Ljungdell (S) informerar om att den gemensamma
upphandlingsnämnden bl a har diskuterat delegationer och uppföljning
av ramavtal m m.
______
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 296
Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås rapporterar från Södertörns samarbetskommittés
senaste möte. Ett förslag till gemensam varudistribution för Södertörnskommunerna kommer att lämnas till kommunstyrelsens sammanträde i januari.
_______
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Sammanträdesdatum
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Ks § 297
Information från AB Nynäshamnsbostäder
Gunnar Karlsson, ordförande AB Nynäshamnsbostäder och VD Greger Nilsson
informerar om bolagets styrelses beslut.
_______
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 298
Information av kostenheten om miljömärkning m m
Monika Larsson, kostekonom barn- och utbildningsförvaltningen informerar om
olika typer av miljömärkning av livsmedel, krav-certifiering, matsvinn,
närproducerat och miljömål m m.
_______
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 299
Akten

Utredning om kök i kommunens verksamhetsfastigheter
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 14 september 2011, § 157, beslutat att uppdra till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
a. uppdatera den inventering som gjordes 2008 av status och kapacitet på
samtliga såväl tillagnings- som mottagningskök
b. utarbeta en plan för upprustning och underhåll respektive eventuell
avveckling av befintliga kök så att dessa dels uppfyller gällande krav på
arbetsmiljö-, hygien-, energi och miljöanpassning, dels på ett
kostnadseffektivt sätt kan tillaga, servera och leverera attraktiva och
näringsmässigt väl sammansatta måltider
c. ta fram en kalkyl som objekt för objekt redovisar kostnaden för att
genomföra åtgärderna enligt planen
d. kartlägga och analysera kostnaderna för mattransporter i nuvarande
måltidsorganisation
e. redovisa ovanstående för kommunstyrelsen senast i februari 2012
Uppdrag gavs också till kommunstyrelsen att utifrån redovisningen av
ovanstående senast i maj 2012 föreslå kommunfullmäktige åtgärder i syfte att
säkerställa en tillfredställande måltidsverksamhet i anpassade lokaler.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2011, § 217,
beslutat att begära anstånd med redovisning av förstudien till
kommunstyrelsen i juni 2012. Kommunstyrelsen har den 15 februari 2012,
§ 42, beslutat att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om
uppskov med skolmatsutredningen till juni 2012 i enlighet med det föreslagna
utredningsupplägget.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 maj 2012, § 119, beslutat att
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utföra
behovsanalyser samt förstudier för varje enskilt kök i kommunens
verksamhetsfastigheter. Arbetet ska bedrivas i enlighet med den i ärendet
angivna prioritetsordningen.
2. Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel av de 40 mnkr
som kommunfullmäktige avsatt till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
balansräkningsenhet verksamhetsfastigheter i budget för år 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10(30)

Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 299
3. Förvaltningen ges i uppdrag att kontakta kostenheten vid
socialförvaltningen med anledning av de brister som framkommit i
utredningen.
4. Utredningen tillställs kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2012, § 95, att remittera
förslaget till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämnden den 25 september 2012,
§ 118, och socialnämnden den 23 oktober 2012, § 122.
Arbetsutskottet har den 28 november 2012, § 203, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla föreslagen
prioriteringsordning och uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till
kommunstyrelsen förtydliga beslutsförslaget utifrån kommunfullmäktiges
uppdrag.
Kommunstyrelseförvaltningen har den 3 december 2012 reviderat skrivelsen och
beslutsförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att genomföra arbetet
med köken i kommunens verksamhetsfastigheter i enlighet med den
prioriteringsordning som barn- och utbildningsnämnden föreslår, samt att
de kök som saknas tillförs utredningen i enlighet med socialnämndens
yttrande,
2. genomförd utredning och föreslagen prioriteringsordning besvarar
punkterna a) och b) i kommunfullmäktiges uppdrag från den 14 september
2012, § 157.
3. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en kalkyl som
objekt för objekt redovisar kostnaden för att genomföra åtgärderna enligt
planen, enligt punkt c) i kommunfullmäktiges beslut,
4. uppdra till barn- och utbildningsnämnden att kartlägga och analysera
kostnaderna för mattransporter i nuvarande måltidsorganisation, enligt
punkt d) i kommunfullmäktiges beslut.
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 299
Föredragning
Peggie Ulle från Storköksbyrån föredrar skolköksutredningen.
Yrkanden
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande
av tjänsteskrivelsen enligt kommunfullmäktiges uppdrag punkterna c) och d).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förtydligande av tjänsteskrivelsen enligt kommunfullmäktiges
uppdrag punkterna c) och d).
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(30)

Sammanträdesdatum
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Ks § 300

140/2012-003

Akten

Förändring av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
ansvarsområden samt därmed förändrade reglementen
Ärendebeskrivning
I kommunens mål- och budget för 2011 anges att insatserna för barn och
ungdomar ska stärkas, och att en mindre omorganisation mellan socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden därför ska ske.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämnden den 25 oktober 2012,
§ 131, och socialnämnden den 23 oktober 2012, § 116. Båda nämnderna föreslår
kommunstyrelsen besluta att godkänna reglementsförändringarna och godkänna
att föreslagna verksamheter förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden. Nämnderna föreslår att förändringen skall gälla från och
med den 1 januari 2013 och att budgeten för respektive nämnd omfördelas och
disponeras i enlighet med den föreslagna organisationen.
Mot bakgrund av detta föreslås att barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med
nedanstående förslag till ny organisation, får utföra och ansvara för de föreslagna
frivilliga insatser som regleras i socialtjänstlagen.
Dessa delar av det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar föreslås
därmed övergå från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden samt att
ansvaret för verksamheten tydliggörs i respektive nämnds reglemente. En
styrgrupp bildas med ledningarna för respektive förvaltning som ansvarar för
samordningen av verksamheten i enlighet med förslaget till ny organisation.
Då ärendet tidigast kan behandlas av kommunfullmäktige i januari föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att ändringen träder kraft den 1 februari 2013.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 november
2012.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(30)

Sammanträdesdatum
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Ks § 300
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2012, § 202.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Godkänna att utöver socialnämnden får barn- och utbildningsnämnden med
stöd av 3 kap. 1 § sista strecksatsen socialtjänstlagen anordna och ansvara för
kommunala frivilliga insatser som är inriktade mot barn och unga.

2.

I enlighet med de nya ansvarsområdena förändra barn- och
utbildningsnämndens reglemente enligt följande: Ett nytt åttonde stycke
tillförs 4 § i barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande
lydelse: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frivilliga generella
insatser som kommunen erbjuder barn och unga. De insatser som omfattas
framgår av bilaga 1.

3.

4 §, första stycket i socialnämndens reglemente ändras enligt följande:
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
kommunens uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara
ansvarig. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar och fullgör nämnda
uppgifter vad avser sådana insatser som sker med stöd av 3 kap 1 § sista
strecksatsen socialtjänstlagen i enlighet med reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.

4.

Reglementsändringarna och ansvar gäller från och med den 1 februari 2013.

5.

Budget för angivna verksamheter förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes sign

1.

Godkänna att utöver socialnämnden får barn- och utbildningsnämnden med
stöd av 3 kap. 1 § sista strecksatsen socialtjänstlagen anordna och ansvara för
kommunala frivilliga insatser som är inriktade mot barn och unga.

2.

I enlighet med de nya ansvarsområdena förändra barn- och
utbildningsnämndens reglemente enligt följande: Ett nytt åttonde stycke
tillförs 4 § i barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande
lydelse: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frivilliga generella
insatser som kommunen erbjuder barn och unga. De insatser som omfattas
framgår av bilaga 1.
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3.

4 §, första stycket i socialnämndens reglemente ändras enligt följande:
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
kommunens uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara
ansvarig. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar och fullgör nämnda
uppgifter vad avser sådana insatser som sker med stöd av 3 kap 1 § sista
strecksatsen socialtjänstlagen i enlighet med reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.

4.

Reglementsändringarna och ansvar gäller från och med den 1 februari 2013.

5.

Budget för angivna verksamheter förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.

Yrkanden
Sverre Launy (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Ordförande Anna Ljungdell (S), Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna att utöver socialnämnden får barn- och utbildningsnämnden med
stöd av 3 kap. 1 § sista strecksatsen socialtjänstlagen anordna och ansvara för
kommunala frivilliga insatser som är inriktade mot barn och unga.
2.

Justerandes sign

I enlighet med de nya ansvarsområdena förändra barn- och
utbildningsnämndens reglemente enligt följande: Ett nytt åttonde stycke
tillförs 4 § i barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande
lydelse: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frivilliga generella
insatser som kommunen erbjuder barn och unga. De insatser som omfattas
framgår av bilaga 1.
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3.

4 §, första stycket i socialnämndens reglemente ändras enligt följande:
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
kommunens uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara
ansvarig. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar och fullgör nämnda
uppgifter vad avser sådana insatser som sker med stöd av 3 kap 1 § sista
strecksatsen socialtjänstlagen i enlighet med reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.

4.

Reglementsändringarna och ansvar gäller från och med den 1 februari 2013.

5.

Budget för angivna verksamheter förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.

Jäv
Thomas Johansson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Reservation
Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet, en skriftlig reservation fogas till
protokollet som bilaga A.
______
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240/2012-739

Akten

Justering av avgifter för mat gällande personer med korttidsvistelse utanför
det egna hemmet, personer med placering utanför det egna hemmet och för
personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet med
verkställighet hos en kontaktfamilj, inom funktionshinderområdet
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 23 oktober 2012, § 119, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fatta beslut om självkostnadspris med 90 kr för vuxen/dag
och 65 kronor för barn/dag gällande personer med korttidsvistelse utanför det
egna hemmet, personer med placering utanför det egna hemmet och för personer
som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet med verkställighet
hos en kontaktfamilj.
I Nynäshamns kommun har avgifter för personer med korttidsvistelse utanför det
egna hemmet (LSS 9 § 6) och personer med placeringar utanför hemmet (LSS 9 §
8, 9) sedan lång tid tillbaka betalat en avgift gällande matkostnader till kommunen
om 83 kronor för vuxna och 63 kronor för barn.
För personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet, men
med verkställighet hos en kontaktfamilj har inte betalat någon matavgift till
kommunen. I omkostnadsersättningen som kommunen betalar till kontaktfamiljer
ingår ersättning för matkostnad.
För personer som har beslut om korttidsvistelse hos en kontaktfamilj föreslår
socialförvaltningen samma avgift som för personer med korttidsvistelse utanför
det egna hemmet och personer med placeringar utanför hemmet:
Socialnämndens förslag till avgifter:
90 kronor för vuxna/dag (18 år och uppåt)
65 kronor för barn/dag (0-17 år).
I avgiften ingår kostnader för samtliga måltider.
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Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning av ärendet än
socialnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med socialnämndens förslag.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 november
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om självkostnadspris med
90 kr för vuxen/dag och 65 kronor för barn/dag gällande personer med
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, personer med placering utanför det egna
hemmet och för personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet med verkställighet hos en kontaktfamilj.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2012, § 204.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om självkostnadspris med
90 kr för vuxen/dag och 65 kronor för barn/dag gällande personer med
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, personer med placering utanför det egna
hemmet och för personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet med verkställighet hos en kontaktfamilj.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om självkostnadspris med
90 kr för vuxen/dag och 65 kronor för barn/dag gällande personer med
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, personer med placering utanför det egna
hemmet och för personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet med verkställighet hos en kontaktfamilj.
______
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Folkhälsosamordnaren
Planeringschefen
Akten

Ks § 302

301/2011-449

Redovisning av 2012 års folkhälsosatsning
Sedan 2006 har särskilda folkhälsomedel avsatts i kommunens budget och för
2012 tillsattes 8,2 miljoner kronor. Av dessa medel har 7 miljoner använts till
nämndprojekt, 500 000 kronor har använts till föreningsprojekt och 700 000 kr till
folkhälsosamordnaren att förvalta för övriga satsningar som kulturvecka, sex och
samlevnadssatsning, utvärderingar med mera.
Under 2012 har fem nämndprojekt samt fem föreningsprojekt fått medel från
folkhälsofonden. Nedan redovisas nämndprojekten. En redovisning av alla
satsningar för 2012 finns presenterat i en bilaga. Redovisningen omfattar en
ekonomisk redogörelse, en presentation av nämnd- och föreningsprojekten samt
en redovisning av det alkohol och drogpolitiska programmet samt övriga
satsningar som skett under året.
Nämndprojekten har under 2012 varit:
• Barn och elevers psykiska hälsa
• Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda
• Ungdomsteam
• Tillgänglig fritid för alla
• Frivillig och föreningssamordnare
Av de fem nämndprojekten kommer Frivillig och föreningssamordnaren att ingå i
kultur och fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet, men då enbart som
föreningssamordnare. Projektet barn- och elevers psykiska hälsa avslutas. De
övriga projekten beräknas pågå fram till 2014 om fortsatta medel beviljas. En
extern utvärdering i samarbete med högskola ska starta under december 2012 och
pågå till projektens slut.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 november
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
redovisningen av folkhälsoarbetet 2012
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2012, § 205.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av folkhälsoarbetet 2012.
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 302
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av folkhälsoarbetet 2012.
_______
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Folkhälsosamordnaren
Kfn
Bun
Son
Ekonomiavdelningen
Akten

Ks § 303

288/2012-449

Folkhälsoansökningar 2013
Ärendebeskrivning
Sedan 2006 har folkhälsomedel avsatts i kommunens budget för att nämnder och
föreningar skall kunna söka medel för särskilda satsningar inom
folkhälsoområdet. Cirka sju miljoner varje år går till nämnderna för olika
folkhälsosatsningar.
Inför 2013 har fyra projektansökningar från nämnderna lämnats in till
kommunstyrelsen att ta beslut om.
De fyra projekten kostar tillsammans 5 716 730 kronor under 2013.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 november
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja medel till
projekten:
− Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kr
− Ungdomsteam, med 854 000 kr
− Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda området, med 2 900 000 kr
− Projekt Språngbrädan, med 530 000 kr.
−
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2012, § 206.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel till projekten:
− Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kr
− Ungdomsteam, med 854 000 kr
− Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda området, med 2 900 000 kr
− Projekt Språngbrädan, med 530 000 kr.
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Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 303
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel till projekten:
− Tillgänglig fritid åt alla, med 1 432 730 kr
− Ungdomsteam, med 854 000 kr
− Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda området, med 2 900 000 kr
− Projekt Språngbrädan, med 530 000 kr.
_______
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Ks § 304
Akten

130/2011-061

Svar på medborgarförslag om flyttning av gångbro från Lidatorp till Ösmo
Ärendebeskrivning
Björn Lind kom in med ett medborgarförslag den 5 april 2011 om att flytta
gångbron i Lidatorp till Ösmo för att får en bra passage över väg 225.
Förslagsställaren påpekar att det planeras för framtida bebyggelse söder om väg
225. Därför bör kommunen passa på att använda bron där den kommer till
användning, till exempel vid Söderbyvägen eller ännu hellre vid Grytvägen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 mars 2012, § 71, att avslå
medborgarförslaget.
Nämnden konstaterar att gångbron vid Lidatorp ägs av PEAB och byggdes för att
skapa en planskild passage över väg 73, numera väg 545. Med den nya
sträckningen av väg 73 har trafikmängden minskat liksom behovet av planskild
gångpassage.
Separerade gång- och cykelpassager vid större högtrafikerade vägar är viktiga för
att nå hög trafiksäkerhet. Det ökar även tillgängligheten och människors
möjligheter att röra sig i området. Planskilda passager som medför omotiverade
omvägar och nivåskillnader gör att oskyddade trafikanter väljer att inte använda
planskildheten med ökad olycksrisk som följd.
Gångbron vid Lidatorp är utformad med långa trappor och inbjuder inte cyklister
och funktionshindrade att använda den. Som följd av detta befaras att en stor
andel av de oskyddade trafikanterna även fortsättningsvis kommer att korsa väg
225 och att den önskade effekten därmed uteblir.
Detaljplanearbete pågår för ny bostadsbebyggelse söder om väg 225 och det är
viktigt att i detta arbete belysa hur Ösmos södra och norra delar ska kunna knytas
samman på ett trafiksäkert sätt.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i miljö- och samhällsnämndens yttrande och föreslår att
medborgarförslaget anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23(30)

Sammanträdesdatum

2012-12-12

Ks § 304
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2012, § 207.
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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Akten

Ks § 305

156/2012-061

Svar på medborgarförslag- Ny simhall i Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Jacobsson har i ett medborgarförslag daterat den 22 maj 2012,
föreslagit att man utreder behovet av att det byggs en ny simhall i Nynäshamn.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 september 2012 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen menar i sitt yttrande att behovet redan finns
formulerat i och med punkt 29 i Socialdemokraternas och Folkpartiets 30punktprogram för mandatperioden 2011-2014. Där står: ”En badanläggning
skapas i centrala Nynäshamn tillsammans med näringslivet”. I dagsläget har dock
näringslivet i Nynäshamn visat litet intresse för att investera i byggandet av en
simhall.
Förvaltningen anser ändå att behovet av en simhall i Nynäshamn redan är utredd i
och med att ambitionen finns att upprätta en badanläggning redan finns upprättad i
Socialdemokraternas och Folkpartiets 30-punktprogram.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i kultur- och fritidsnämndens yttrande och föreslår att
medborgarförslaget anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2012, § 208.
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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144/2012-061

Svar på medborgarförslag- Uttryckningslarm nattetid till katthemmet
Ärendebeskrivning
Catherine Linderholm och Lena Lundgren har i ett medborgarförslag daterat den 5
maj 2012, föreslagit att kommunen kan bidra till uttryckningslarm nattetid till
katthemmet. Det med anledning av att förslagsställarna är oroliga för att något ska
hända katterna nattetid då katthemmet för det mesta är obemannat.
Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som i sitt yttrande menar
att det här inte är en fråga för kultur- och fritidsnämnden utan bör i så fall
diskuteras på central nivå i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 september 2012 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens synpunkter i sitt yttrande och föreslår att
medborgarförslaget avslås med anledning av att frågan inte är en kommunal
angelägenhet eftersom det inte ligger inom kommunens ansvarsområde att
tillhandahålla katthem.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i kultur- och fritidsnämndens yttrande och föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2012, § 209.
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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1/2012-002

Akten

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-28 §§ 200-209.
Säkerhetsansvarig har den 20 november 2012, avgett yttrande över ansökan till
hemvärnet, ks handlingsnr 2623/2012.
PA-konsult EME har beslutat om tillfällig ledighet med lön enligt § 7 LFF, under
tiden 2012-11-01—2012-11-22, besluten finns förtecknade på en lista, ks
handlingsnr 2639/2012.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
______
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Skrivelser och beslut
2012.2626
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om granskning av
anläggningsredovisningen.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-14, § 257, mål och budget 2013-2016 samt
ekonomisk plan för 2014-2016.
2012.2665
KSL - Information - Gemensamt programpris inom gymnasieskolan.
2012.2666
Elisabeth Claesson -Var med i byggarlaget för "Let´s give hope-rörelsen" .
2012.2714
Beslut - Godkännande av Skolgrunden AB som huvudman för grundskola
årskurserna 6 - 9 i Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
_______
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Ks § 309
Cirkulär
12.56 Basbelopp för år 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
______
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Ks § 310
Kurser och konferenser
Kurs 19
Inkom
Anordnare
Ämne

2012-11-26
PWC
Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner
och landsting
Tid och plats 6-7 februari 2013, Stockholm
Anmälan
carina.gustafsson@.se.pwc.com

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.
______
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Ks § 311
Fråga om snöröjning
Agneta Tjärnhammar (M) frågar om prioriteringsordningen för snöröjning.
Miljö- och samhällsbyggnadschef Jan-Ove Östbrink informerar om den
prioritering som finns. Prioriteringen har redovisats i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
_______
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