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§ 108

Au § 108

2014/72/002

Slutrapport för demokratisatsningen ”Alla Kan i
Nynäshamn”
Ärendebeskrivning
Mellan åren 2011 och 2014 har demokratisatsningen ”Alla Kan i Nynäshamn”
bedrivits. Projektets inriktning har varit att genom olika aktiviteter öka
nynäshamnsbornas delaktighet i samhället. Satsningen har framförallt pågått inom
de tre områdena Backlura, Sorunda och Stora Vika.
Projektet har varit processinriktat och innehållet har till stor del påverkats av
målgruppens inflytande. Projektet har synliggjort att många vill vara delaktiga i
samhället. Projektet har även bidragit till ett engagemang hos målgruppen. Det har
även skapat ökad samverkan och aktiviteter utanför projektet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för demokratisatsningen ”Alla Kan i
Nynäshamn”.
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Au § 109

2014/197/004

Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan
Ärendebeskrivning
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.
Kommunstyrelsens gällande plan antogs 2011-08-24, §214. Sedan dess har
kommunstyrelseförvaltningen omorganiserats vilket nu speglas i det nya förslaget.
Det har dessutom gjorts några ändringar och tillägg i planen, dessa är markerade
med rött i det bilagda förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner den reviderade dokumenthanteringsplanen.
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Au § 110

2014/0198/006

Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges
sammanträden 2015 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den
11 november börjar kl 15.00 övriga sammanträden börjar kl 19.00:
14 janauri
11 februari
11 mars
15 april
20 maj
10 juni
16 september
14 oktober
10 november
11 november, budget
9 december
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2014/0198/006

Sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2015 ska hållas
följande dagar kl 08.30:
21 januari
18 februari
18 mars
29 april
20 maj
17 juni
2 september
23 september
21 oktober
18 november
16 december
Temadagar:
28 januari (fm) kommunstyrelsens ansvarsområde
11 februari (fm), forts kommunstyrelsens ansvarsområde
4 mars (em), årsredovisning
5 mars (heldag) årsredovisning och planeringsförutsättningar mål och budget
3 juni, tertialuppföljning T1
30 september, delårsbokslut
25 november
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2014/0198/006

Sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsens
arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets sammanträden 2015 ska hållas
följande dagar kl 08.30:
4 februari
4 mars
15 april
6 maj
2 juni
16 juni
19 augusti
9 september
7 oktober
4 november
2 december
15 december
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2014/199/340

§ 113
Vattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om samråd
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Vattenplan för Nynäshamns kommun har tagits fram. Planen beskriver
hur Nynäshamns kommun kan bidra till att uppnå vattenkvalitetsnormerna enligt
EU:s ramdirektiv för vatten samt förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön.
Vattenplanen ska utgöra ett tematiskt tillägg till översiktplanen. Enligt plan- och
bygglagen ska kommunen samråda med olika aktörer när ett förslag till översiktsplan
eller ändring i planen upprättats. Under samrådet ska kommunen ge kommunens
invånare, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett
så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråd av förslaget till Vattenplan för Nynäshamns
kommun ska ske mellan den 1 december 2014 och 28 februari 2015.
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Au § 114

2014/0196/059

Avtal om kopiering och tillgängliggörande i Nynäshamns
skolor
Ärendebeskrivning
Den 20 januari 2014 tecknade barn – och utbildningsförvaltningen ett treårigt
avtal med Bonus Copyright Access om kopiering och tillgängliggörande av
undervisningsmaterial kommunens skolor. Avtalet ingicks efter rekommendation
från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i cirkulär 14:3.
Konstnärernas Intresseförening DUR i Sverige (DUR) och Konstnärsförbundet
Alliansen (KFA) har önskat att teckna avtal med Nynäshamns kommun gällande
liknande tjänster. Den 9 september 2014 besvarade barn – och
utbildningsförvaltningen DUR:s begäran genom att meddela att Nynäshamns
kommun inte är intresserade av att ingå avtal med DUR. DUR har sedan begärt att
få till en förhandling mellan kommunen och föreningen samt ett beslut från
kommunstyrelsen i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen och delegerar till kommunchefen att
besvara DUR/KFA:s begäran.
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2014/148/429

§ 115
Yttrande över remissen: ”Giftfri miljö – Strategi för
Stockholms län”
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt ut Giftfri miljö – strategi för Stockholms
län på remiss för besvarande senast 31 december 2014. Strategin ingår i arbetet
med de sex prioriterade nationella miljökvalitetsmål som brutits ned på regional
nivå.
Regeringen bedömer att Giftfri miljö är ett av de svåraste av miljökvalitetsmålen
att nå. Utmaningarna i vår region ligger bland annat i den ökande konsumtionen,
den bristande kunskapen om kemikalierna, de diffusa spridningarna samt den
ökande exploateringstakten.
Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Målet Giftfri miljö har sex preciseringar
som förtydligar målet och används i uppföljningsarbetet. Dessa är:
• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen
• Användningen av särskilt farliga ämnen
• Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
• Förorenade områden
• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper
• Information om farliga ämnen i material och produkter
Stockholms län har 2,1 miljoner invånare och befolkningsökningen är mycket
snabb. Detta betyder att avgörande områden som är viktiga att prioritera är: sanera
förorenade områden, öka kapaciteten och förmågan till rening i
avloppsreningsverken, kontinuerliga förbättringar av avfallshanteringen samt
giftfritt byggande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
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§ 116
Yttrande över remissen: ”Ekosystemtjänster i en expansiv
region – Strategi för miljömålet Ett rikt växt och djurliv i
Stockholms län”
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt ut Ekosystemtjänster i en expansiv region
– Strategi för miljömålet Ett rikt växt och djurliv i Stockholms län” på remiss för
besvarande senast 31 december 2014. Strategin ingår i arbetet med de sex
prioriterade nationella miljökvalitetsmål (av totalt 16) som brutits ned på regional
nivå.
Strategin har tagits fram inom ramen för miljömålsarbetet och den regionala
miljömålsdialogen som är ett samarbete mellan länets kommuner, Landstinget,
Trafikverket och Länsstyrelsen.
För miljömålet Ett rikt växt- och djurliv har åtta preciseringar gjorts som
förtydligar vad målet innebär. Av dessa har fyra valts ut som rör områden som är
särskilt relevanta för länet. Dessa är grön infrastruktur, ekosystemtjänster,
biologiskt kulturarv och tätortsnära natur.
Länsstyrelsens bedömning är att miljömålet Ett rikt växt- och djurliv inte är
möjligt att nå till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Utvecklingen är huvudsakligen negativ. Drivkrafter och påverkansfaktorer är
jordbruk, skogsbruk, urbanisering, miljögifter och klimatförändringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
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2014/128/433

§ 117
Yttrande över remissen: ”Ingen övergödning - Strategi för
Stockholms län”
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt ut på remiss Ingen övergödning – strategi
för Stockholms län till besvarande senast 31 december 2014. Strategin ingår i
arbetet med de sex prioriterade nationella miljökvalitetsmål (av totalt 16) som
brutits ned på regional nivå.
Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att regeringens miljökvalitetsmål nås.
Strategin är en del i detta arbete och har tagits fram inom ramen för
miljömålsarbetet och den regionala miljömålsdialogen som är ett samarbete
mellan länets kommuner, Landstinget, Trafikverket och Länsstyrelsen. Sex
miljömål har prioriterats inom länet och dessa är: begränsad klimatpåverkan, rikt
växt- och djurliv, frisk luft, giftfri miljö, ingen övergödning och god bebyggd
miljö.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
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§ 118
Översyn av egenavgifter inom socialnämndens
verksamhetsområde, med förslag till förändringar
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 25 februari 2014 att ge
socialförvaltningen i uppdrag att göra en översyn över nämndens egenavgifter för
insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) Lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) (HSL). Översynen har genomförts för att få en
helhetsbild av kommunens egenavgifter och för att säkerställa att dessa är skäliga,
uppdaterade och uppfyller kraven enligt likabehandlingsprincipen.
Den 23 september 2014 § 89 beslutade socialnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta socialförvaltningens förslag till förändringar av
egenavgifterna.
När kommunstyrelseförvaltningen handlade ärendet till kommunstyrelsen
uppmärksammades en otydlighet i socialförvaltningens framtagna
uträkningsmodell i punkt 5.3 2 st. Grunderna för aktuell beräkning går inte att
utläsa från socialförvaltningens tjänsteskrivelse eller av översynen.
Kommunstyrelseförvaltningen har av detta skäl valt att dela upp ärendet i två
delar. Förvaltningen föreslår att punkt 5.3 2 st. återremitteras till socialnämnden
för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Övriga
förändringar som socialnämnden föreslagit kommer att behandlas i samband med
kommunens beslut om Mål och Budget 2015.
Egenavgiften är en avgift som kommunen har rätt att ta ut av den enskilde för
utförd tjänst. Socialförvaltningen tar ut egenavgifter för vissa insatser beviljade
enligt SoL och LSS. Kommunens rätt att ta ut egenavgifter regleras i lag och
storleken på kommunens avgifter beslutas av kommunfullmäktige med förslag
från socialnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Återremittera punkt 5.3 2 st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och
hjälpinsatser än vård och behandling till socialnämnden för beskrivning
och upprättande av tydligare uträkningsmodell.
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§ 119

Au § 119

2014/0184/252

Studiegården 1 – förvärv och begäran om
investeringsmedel
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 2014-01-15, kf § 5, beslut om att avveckla det
helägda kommunala bolaget Alkärrsplan AB. Bolaget äger fastigheten
Studiegården 1, som har ett bokfört värde om 3 350 000 kronor.
Studiegården 1 är en mycket strategisk fastighet för den fortsatta utvecklingen av
centrala Nynäshamn. Följaktligen bör kommunen förvärva fastigheten i samband
med avvecklingen av det kommunala bolaget. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-25, msn § 166, att föreslå att
kommunfullmäktige godkänner köpet av fastigheten och utökar nämndens
investeringsram.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighets- och serviceavdelning har
utnyttjat hela sin investeringsram för innevarande år. För att möjliggöra köpet av
fastigheten Studiegården 1 behöver investeringsramen utökas med 3 350 000
kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige utökar miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens, enheten för fastighet och service, investeringsram
med 3 350 000 kronor och godkänner köpet av fastigheten Studiegården 1 från
Alkärsplan AB till en köpeskilling om 3 350 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. godkänna köpet av fastigheten Studiegården 1 från Alkärrsplan AB till
överenskommen köpeskilling om 3 350 000 kronor
2. utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för enheten
fastighet och service med 3 350 000 kronor

