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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-01-16
Plats och tid

Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Landsort 2013-01-16 kl 08.30-10.20
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Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen 2013-01-18 kl 13.00
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Sekreterare
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1-27

Eva Ryman
Ordförande

Anna Ljungdell (S)
Justerande

Daniel Adborn (FP)

Harry Bouveng (M)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-16

Datum för
anslags uppsättande

2013-01-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-02-11

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-01-16

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Helen A Jonsson (M), tjänstgör för Malin Friberg (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Adriana Haxhimustafa (S)
Roland Junerud (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP)
Marianne Jonsson (M)
Georgios Tsiouras (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Peter Björebo, ekonomichef
Bertil Lindberg, planeringschef
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Miriam Irene Malm (V), oppositionsråd
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Eva Ryman, sekreterare

_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-01-16

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde
januari 2013

Justerandes sign

16

1.

Näringslivsfrågor

2.

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter

3.

Rapport om Södertörnssamarbetet

4.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2013

5.

Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun

6.

Gemensam varudistribution för Södertörnskommunerna

7.

Utredning om kök i kommunens verksamhetsfastigheter

8.

Reviderat friskvårdsprogram

9.

Yttrande över remiss – En mer samlad myndighetsstruktur inom
folkhälsoområdet (Ds 2012:49)

10.

Yttrande över Nynas AB ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
utökad och ändrad verksamhet vid bolagets oljeraffinaderi i Nynäshamn

11.

Yttrande över remiss – Förslag till handlingsprogram Regionala
stadskärnor

12.

Kalvö 1:13 och 1:27, reningsverket i Nynäshamn, Planbesked

13.

Policy mot mutor i Nynäshamns kommun

14.

Svar på motion om mutor och bestickning

15.

Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på
Vanstaskolans område

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

16.

Svar på medborgarförslag om iordningsställande av gångbana vid
Vanstaskolan

17.

Svar på medborgarförslag om asfalterad eller grusad gångväg mellan
Musköten och Vanstaskolan i Ösmo

18.

Svar på medborgarförslag om att asfaltera gång- och cykelbana från
Musköten till Vanstaskolan i Ösmo

19.

Svar på medborgarförslag – Plana ut backen från Backlura till Nynäsgård

20.

Svar på medborgarförslag om förbättring av gångvägen från Backlura ner
mot Nynäsgårds station

21.

Svar på medborgarförslag om breddning av trottoar på Mörbyvägen
mellan Stormogården och Konsum

22.

Val av ersättare i arbetsutskottet

23.

Preliminärt resultat 2012, muntlig rapport

24.

Anmälan av delegationsbeslut

25.

Skrivelser och beslut

26.

Cirkulär

27.

Kurser och konferenser

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-01-16
Ks § 1

Näringslivsfrågor
Planeringschef Bertil Lindberg informerar om följande:
Rekrytering av näringslivschef pågår.
Den 15-16 februari anordnas en mässa för företagare på Utsikten i Nynäshamn.
Nynäshamns kommun kommer att delta som utställare.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-01-16
Ks § 2

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Ordförande Anna Ljungdell (S) rapporterar från besök i Umeå. Nynäshamn har ett
samarbete med Umeå universitet om hållbar planering. En rapport kommer att
lämnas i maj om tankar och idéer för planeringen av Nynäshamn.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-01-16
Ks § 3

Rapport om Södertörnssamarbetet
Ordföranden informerar om att ordförande och VD för SRV återvinning AB har
bjudits in till nästa kommunstyrelsesammanträde för att informera
kommunstyrelsen om sin verksamhet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-01-16

Kc
Ec
Akten

Ks § 4

311/2012-042

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget
2013
Ärendebeskrivning
På uppdrag bifogas förslag till verksamhetsplan och internbudget 2013.
Förslaget innebär ett besparingsbeting på 10,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att redovisa förslag på besparingsåtgärder
under första kvartalet 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till verksamhetsplan och
internbudget 2013,
2. uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att redovisa förslag på
besparingsåtgärder under första kvartalet 2013.
Arbetsutskottet beslutade den 19 december 2012, § 212, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Föredragning
Kommunchef Birgitta Elvås föredrar ärendet. Återkommer senast i mars till ks.
Yrkanden
Harry Bouveng (M), Sverre Launy (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden Anna Ljungdell (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen och uppmanar kommunstyrelseförvaltningen att
återkomma senast i mars med förslag till internbudget och verksamhetsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-01-16
Ks § 4
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen och att uppmana kommunstyrelseförvaltningen att återkomma
senast i mars 2013 med förslag till internbudget och verksamhetsplan.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-01-16
Ks § 5
Akten

299/2012-003

Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommuns nuvarande reglemente för ekonomistyrning antogs av
kommunfullmäktige 1993-04-27 och reviderades senast 1998-03-20.
I reglementet fastställdes bl. a relationsprinciper, d v s de ”spelregler” som gäller
mellan KF/KS och nämnderna. Nämnderna ansvarar för samtliga intäkter och
kostnader som deras verksamhet genererar inklusive avskrivningar, internränta
och pensionsskuldsförändring.
Kommunfullmäktige fastställer anslag till nämnderna i form av kommunbidrag till
nämndernas balansräkningsenheter. De fastställda relationsprinciperna innebar
även att balansräkningsenheter, med ansvar för sin tillgångs- och skuldsida,
infördes. En kommunkredit, som delvis finansierar balansräkningsenheternas
tillgångar, infördes och balansräkningsenheterna belastades månatligen med
internränta för kommunkrediten.
Sedan nuvarande reglemente infördes har ett antal förändringar skett, vilket
medför att reglementet är inaktuellt och behöver revideras. I och med att
fastigheterna centraliserades för några år sedan försvann den största tillgången i
nämndernas balansräkningar och systemet med balansräkningsenheter har inte
längre samma relevans som tidigare.
Förutom reglemente för ekonomistyrning finns idag särskilda, av
Kommunfullmäktige antagna, reglementen för Budgetansvar och internkontroll,
Program för uppföljning av verksamhet och ekonomi samt Riktlinjer för extern
fakturering, betalningsbevakning och kravverksamhet. Samtliga dessa dokument
är antagna för ett antal år sedan och behöver uppdateras.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 11 december
2012.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
•

Justerandes sign

Att anta Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun att
gälla fr.o.m. 2013-03-01.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 5
•
•
•
•

Att besluta att nuvarande Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns
kommun, antagen av kommunfullmäktige 1998-03-20, upphör att gälla
fr.o.m. 2013-03-01
Att besluta att Reglemente för budgetansvar och internkontroll, antagen av
kommunfullmäktige 1998-04-23, upphör att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Att besluta att Program för uppföljning av verksamhet och ekonomi,
antagen av kommunfullmäktige 2000-03-10, upphör att gälla fr.o.m. 201303-01.
Att besluta att Riktlinjer för extern fakturering, betalningsbevakning och
kravverksamhet, antagen av kommunfullmäktige 1998-03-26, upphör att
gälla fr.o.m. 2013-03-01

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 213.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Att anta Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun att
gälla fr.o.m. 2013-03-01.
Att besluta att nuvarande Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns
kommun, antagen av kommunfullmäktige 1998-03-20, upphör att gälla
fr.o.m. 2013-03-01
Att besluta att Reglemente för budgetansvar och internkontroll, antagen av
kommunfullmäktige 1998-04-23, upphör att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Att besluta att Program för uppföljning av verksamhet och ekonomi,
antagen av kommunfullmäktige 2000-03-10, upphör att gälla fr.o.m. 201303-01.
Att besluta att Riktlinjer för extern fakturering, betalningsbevakning och
kravverksamhet, antagen av kommunfullmäktige 1998-03-26, upphör att
gälla fr.o.m. 2013-03-01

Utdragsbestyrkande
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2013-01-16
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
•

Att anta Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun att gälla
fr.o.m. 2013-03-01.
• Att besluta att nuvarande Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns
kommun, antagen av kommunfullmäktige 1998-03-20, upphör att gälla
fr.o.m. 2013-03-01
• Att besluta att Reglemente för budgetansvar och internkontroll, antagen av
kommunfullmäktige 1998-04-23, upphör att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
• Att besluta att Program för uppföljning av verksamhet och ekonomi,
antagen av kommunfullmäktige 2000-03-10, upphör att gälla fr.o.m. 201303-01.
• Att besluta att Riktlinjer för extern fakturering, betalningsbevakning och
kravverksamhet, antagen av kommunfullmäktige 1998-03-26, upphör att
gälla fr.o.m. 2013-03-01.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kc
Akten

Ks § 6

246/2012-420

Gemensam varudistribution för Södertörnskommunerna
Ärendebeskrivning
I Södertörns Utvecklingsprogram 2010 anges de viktigaste regionala
utvecklingsfrågorna som Södertörnskommunerna har kommit överens om. Klimat
är ett av utvecklingsprogrammets fyra områden. Ambitionen är att ”Leda
omställningen till ett klimateffektivt samhälle” genom att ”vi visar vår ambition
att vara en region som ställer om energianvändningen bort från fossila bränslen
och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan.”
Sedan utvecklingsprogrammet fastställdes av de åtta kommunerna är det två
åtgärder inom klimatområdet som särskilt har betarbetats. Den ena är frågan om
samordnad varudistribution. Den andra är tillgången på Södertörn till biobränsle
för fordon, dvs tankställen.
Samordnad varudistribution innebär i korthet följande. Varje leverantör av varor
till kommunerna svarar idag för sina egna leveranser och de sker i regel till vart
och ett av de mottagningsställen där varorna ska användas. En övergång till
samordnad varudistribution innebär att varje leverantör endast levererar till ett
mottagningsställe, en s k omlastningscentral. Där samlastas varor från flera
leverantörer för gemensam transport till vart och ett av de mottagningsställen där
varorna ska användas.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 16 december
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samordnad varudistribution ska genomföras för Nynäshamns kommun i
samverkan med övriga Södertörnskommuner, i enlighet med beskrivningen i
föreliggande skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna kommunens arbete
tillsammans med Södertörnskommunerna samt leda och samordna Nynäshamn
kommuns förvaltningars arbete med genomförandet.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att för Nynäshamn kommuns räkning godkänna
det slutliga projektdirektivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 214.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samordnad varudistribution ska genomföras för Nynäshamns kommun i
samverkan med övriga Södertörnskommuner, i enlighet med beskrivningen i
föreliggande skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna kommunens arbete
tillsammans med Södertörnskommunerna samt leda och samordna Nynäshamn
kommuns förvaltningars arbete med genomförandet.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att för Nynäshamn kommuns räkning godkänna
det slutliga projektdirektivet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samordnad varudistribution ska genomföras för Nynäshamns kommun i
samverkan med övriga Södertörnskommuner, i enlighet med beskrivningen i
föreliggande skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna kommunens arbete
tillsammans med Södertörnskommunerna samt leda och samordna Nynäshamn
kommuns förvaltningars arbete med genomförandet.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att för Nynäshamn kommuns räkning godkänna
det slutliga projektdirektivet.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-01-16
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265/2006-622

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.

Justerandes sign
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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.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att kontakta kostenheten vid
socialförvaltningen med anledning av de brister som framkommit i
utredningen.
4. Utredningen tillställs kommunstyrelsen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den
19 november 2012, reviderad 3 december 2012 och 7 januari 2013.
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 utifrån utredningen
analysera kostnaderna för mattransporter i nuvarande måltidsorganisation,
enligt punkt d) i kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 utifrån utredningen
analysera kostnaderna för mattransporter i nuvarande måltidsorganisation,
enligt punkt d) i kommunfullmäktiges beslut.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Harry Bouveng (M) fogas till protokollet som bilaga A.
______

Justerandes sign
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Arbetsgivaravd
Samtliga
förvaltningar
Akten

300/2012-026

Reviderat friskvårdsprogram
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun införde 2004 det nuvarande friskvårdprogrammet och en
uppföljning av programmet genomfördes 2009 genom en enkätundersökning.
Uppföljningen ledde inte till någon revidering av programmet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att friskvårdsprogrammet ska träda i kraft
från och med 1 februari 2013.
Reviderat friskvårdsprogram kommer att presenteras i en tryckt folder samt på
intranätet. Samtliga medarbetare ska få information i god tid innan det reviderade
programmet träder i kraft.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 11 december
2012
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
reviderat friskvårdsprogram att gälla från och med 1 februari 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 211.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
reviderat friskvårdsprogram att gälla från och med 1 februari 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderat friskvårdsprogram att gälla från
och med 1 februari 2013.
_______
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Socialdepartementet
Son
Folkhälsosamordnaren
Akten

283/2012-449

Förslag på yttrande över departementspromemorian ” En
mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet”
(Ds 2012:49)
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har getts möjligheten att yttra sig när det gäller
departementspromemorian ” En mer samlad myndighetsstruktur inom
folkhälsoområdet” (Ds 2012:49).
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 januari 2013.
I promemorian från socialdepartementet föreslås att en ny myndighet för
folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom
att de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och
Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för i dag övergår till den nya myndigheten.
Till myndigheten förs även Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och
miljöhälsorapportering, Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för
miljömålsarbetet samt vissa av Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd.
Syftet med sammanslagningen är att förbättra förutsättningarna för ett mer
effektivare och mer kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förslaget
innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör den 31 december 2013.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag på yttrande
Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att ”skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Vård-,
omsorgs- och välfärdssektorn har stor betydelse för folkhälsan. Vi kan se att det
finns stora vinster att hämta om flera ansvarsområden inom folkhälsoarbetet
samlas i en och samma myndighet.
En viktig del i det regionala och lokala arbetet för en god folkhälsa är att det finns
samlad kunskap och stöd till metodutveckling inom området. Genom en samlad
myndighet ser vi att det kommer att finnas goda möjligheter till en förbättrad
kunskap och metodutveckling.
Att få stöd i att följa upp folkhälsoarbetet är viktigt för framtiden. I den nya
myndigheten hoppas vi att forskning och praktik kan samarbeta för att samlat
följa upp och utvärdera arbetet som sker regionalt och lokalt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(43)

Sammanträdesdatum

2013-01-16
Ks § 9
Att det lokala tillsynsarbetet följs upp är viktigt. Vi anser att det är viktigt att en
ny myndighet har en mer samlad roll för uppföljningsarbetet.
Vid händelser som till exempel vid pandemi ser vi också att det är viktigt med att
informationen kommer från en och samma myndighet och är tydlig. Samma sak
gäller övrigt smittskyddsarbete som kan underlättas om en och samma myndighet
arbetar för att förhindra smitta.
Kommunstyrelseförvaltningen vill poängtera att delar av ett kommunalt
folkhälsoarbete berör hela befolkningen och är ett mer generellt arbete än det som
sker inom vård och omsorgssektorn. En farhåga är att det generella förebyggande
och hälsofrämjande folkhälsoarbetet kommer i skymundan i den nya
myndigheten, då risken är att vård och omsorgsfrågorna kan få för stort utrymme.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över remissen i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med socialnämndens yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över remissen i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med socialnämndens yttrande.
______
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Mark- och
miljödomstolen
Msf
Akten

53/2008-427

KALVÖ 1:22, , Nynas AB, yttrande över aktbilaga 196 i
ansökan om tillstånd till utökad och ändrad verksamhet vid
bolagets oljeraffinaderi i nynäshamn.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun bereds tillfälle att yttra sig över Nynas AB:s bemötande aktbilaga 196 - av inkomna synpunkter i mark- och miljödomstolens ärende nr M
2293-07 angående ansökan om tillstånd till utökad och ändrad verksamhet vid
bolagets oljeraffinaderi i Nynäshamn.
Nynäshamns kommun har tidigare yttrat sig i ärendet och föreslagit att mätning av
VOC – Volotile Organic Compounds – ska samordnas med underhållsstoppen,
som de sista decennierna skett var fjärde sommar. Nynäshamns kommun föreslog
att mätningarna skulle ske vart fjärde år och lämpligen året före underhållsstoppet
för att resultatet skulle kunna ligga till grund för åtgärder vid underhållsstoppet.
Nynas AB har svarat att tanken bakom förslaget är bra men att intervallen mellan
underhållsstoppen kan komma att ändras framöver. Dessutom måste mätningarna
ske minst två år före ett underhållsstopp om resultatet ska kunna påverka
åtgärderna vid underhållsstoppet. Bolaget tar med sig tanken avseende att
mätningarna bör genomföras så att identifierade åtgärder vid behov kan
genomföras vid kommande underhållsstopp.
Förvaltningens bedömning
Nynäshamns kommun modifierar sitt tidigare yttrande enligt följande:
Mätning av VOC med SOF – Solar Occultation Flux - ska ske senast två
kalenderår efter underhållsstopp, dock senast vart femte år.
Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ändra stt tidigare ingivna yttrande till:
Nynas AB bör genomföra mätning av VOC med SOF – Solar Occultation Flux senast två kalenderår efter underhållsstopp, dock senast vart femte år.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 216.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ändra sitt tidigare ingivna
yttrande till:
Nynas AB bör genomföra mätning av VOC med SOF – Solar Occultation Flux senast två kalenderår efter underhållsstopp, dock senast vart femte år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra sitt tidigare ingivna yttrande till:
Nynas AB bör genomföra mätning av VOC med SOF – Solar Occultation Flux senast två kalenderår efter underhållsstopp, dock senast vart femte år.
_______
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Stockholms läns
landsting
Akten

Ks § 11

277/2012-211

Yttrande över remiss – Förslag till handlingsprogram
Regionala stadskärnor
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har avgett förslag till yttrande daterat den
12 december 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 216.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande.
_____
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Ks § 12

282/2012-214

VA-avdelningen
Akten

Kalvö 1:13 och 1:27, reningsverket i Nynäshamn,
planbesked
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren till fastigheten Lamellen 1 har
kommit in med en ansökan om planbesked för att ändra Detaljplan för Industribyn
mm (Lamellen 1 m fl) Dp747. Förfrågan avser en ändrad markanvändning för att
möjliggöra en fastighetsreglering mellan Kalvö 1:13 och Lamellen 1, så att den
framtida driften för avloppsreningsverket säkerställs.
Området ligger i Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, väg 73 och
strax söder om raffinaderiet.
Fastigheten Lamellen 1 ägs av Nynäshamns kommun. Fastigheterna Kalvö 1:13
och 1:27 ägs av Nynas AB. Angränsande fastigheter ägs av Nynas AB,
Nynäshamns kommun, Nynäshamns Mark AB och Pärlefar AB.
För området gäller detaljplan för Industribyn mm (Lamellen 1 m fl) Dp747, med
laga kraft 21 november 1995. Angränsande fastigheter i väster och söder om
denna plan omfattas inte av detaljplan.
Enligt översiktsplan för Nynäshamns kommun antagen av kommunfullmäktige i
oktober 2012 ligger i området mellan det regionalt viktiga terminalområdet
Nynäshamns färjehamn och raffinaderiets område. Översiktsplanen har pekat ut
en skyddszon på 500 meter från reningsverket. Fördjupad översiktsplan för
Nynäshamns stad, antagen av kommunfullmäktige i september 2004, pekar ut att
området ska innehålla industri, arbetsplatser och att berget mellan
avloppsreningsverket och väg73 ska vara en grön skyddszon. Den fördjupade
översiktsplanen redogör att avloppsreningsverket har byggts ut med ett
kompletterande reningssteg men redogör inte för ytterligare utbyggnad.
Strandskyddet upphävdes i och med den gällande detaljplanen. Från och med den
1 juli 2009 har lagstiftningen kring strandskydd ändrats. Vid en eventuell
planändring kommer strandskyddet att behöva prövas på nytt.
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Delar av angränsande fastigheter har tidigare prövats i ett program.
Kommunstyrelsen gav därefter miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att återkomma för redovisning av samrådsredogörelse och för beslut om
vidare planuppdrag. (Ks §176, 23 maj 2007)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om planbesked för Kalvö 1:13 och 1:27,
enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen, under förutsättning att fastigheten planläggs
ihop med angränsande fastigheter för att utreda skydds- och buffertzoner samt att
en avgift för positivt planbesked på 15 000 kr ska utgå.
Beslutet går inte att överklaga, enligt 13 kap 2§ plan och bygglagen
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 218.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna ansökan om
planbesked för Kalvö 1:13 och 1:27, enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen, under
förutsättning att fastigheten planläggs ihop med angränsande fastigheter för att
utreda skydds- och buffertzoner samt att
en avgift för positivt planbesked på 15 000 kr ska utgå.
Beslutet går inte att överklaga, enligt 13 kap 2§ plan och bygglagen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om planbesked för Kalvö 1:13 och
1:27, enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen, under förutsättning att fastigheten
planläggs ihop med angränsande fastigheter för att utreda skydds- och
buffertzoner samt att
en avgift för positivt planbesked på 15 000 kr ska utgå.
Beslutet går inte att överklaga, enligt 13 kap 2§ plan och bygglagen.
______
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165/2011-060

Akten

Policy mot mutor i Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har mot bakgrund av den motion, ”Policy mot
mutor och bestickning”, som Agneta Tjärnhammar (M) lämnade in till
Kommunfullmäktige den 18 maj 2011, arbetat fram ett förslag till policy mot
mutor för Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt för kommunen att
ha en fastställd policy mot mutor som gäller för alla anställda och förtroendevalda
i kommunen.
Föreslagen policy har varit ute på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
som kommit in med synpunkter på förslaget.
Under pågående arbete med föreslagen policy skedde det en lagändring där
begreppet bestickning togs bort från lagtexten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa ”Policy mot
mutor” att gälla för Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 219.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
fastställa ”Policy mot mutor” att gälla för Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa ”Policy mot
mutor” att gälla för Nynäshamns kommun.
______
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165/2011-060

Akten

Svar på motion om mutor och bestickning
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Agneta Tjärnhammar (M) daterad den 18
maj 2011 föreslås det att kommunens styrelser och nämnder ska ha en policy mot
mutor och bestickning och att dokumentet ska gälla för både tjänstemän och
politiker.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen bifalls.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 220.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen bifalls.
______
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158/2008-061

Akten

Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller
asfaltsgångväg på Vanstaskolans område
Ärendebeskrivning
X Karlsson har i ett medborgarförslag som kom in den 8 maj 2008 föreslagit att
kommunen anlägger grus- eller asfalt på den spontangångväg som går från
parkeringen vid Vansta förskola i norr till Vanstaskolans område i söder. En
karta över gångvägar norr om Vanstaskolan med mopedfällor och grindar
utmärkta bifogas.
Kommunfullmäktige beslöt 7 mars 2012, § 92, att återremittera ärendet till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra
delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).
Det har inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd som har
återremitterats med samma beslutsmotivering. Därför ges samtliga ärenden
samma hantering.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 december
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 223.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
komplettera beslutsunderlaget med ett förtydligande som visar vilka åtgärder som
är planerade och vilka åtgärder som vidtagits i området.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
______
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198/2008-061

Akten

Svar på medborgarförslag om iordningsställande av
gångbana vid Vanstaskolan
Ärendebeskrivning
Anders Johansson har i ett medborgarförslag daterat den 10 juni 2008 föreslagit
att kommunen iordningställer en gångbana med grus eller asfalt från Vanstaskolan
upp mot Musköten-Breddalsvägen-Trastvägen. En karta över gångvägar norr om
Vanstaskolan med mopedfällor och grindar utmärkta bifogas.
Kommunfullmäktige beslöt 7 mars 2012, § 92, att återremittera ärendet till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra
delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).
Det har inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd som har
återremitterats med samma beslutsmotivering. Därför ges samtliga ärenden
samma hantering.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 december
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 222.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
komplettera beslutsunderlaget med ett förtydligande som visar vilka åtgärder som
är planerade och vilka åtgärder som vidtagits i området.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
______
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Akten

136/2009-061

Svar på medborgarförslag om asfalterad eller grusad
gångväg mellan Musköten och Vanstaskolan i Ösmo
Ärendebeskrivning
X Jansson har i ett medborgarförslag daterat den 1 april 2009 föreslagit att
kommunen asfalterar eller grusar den spontangångväg som går från Musköten till
Vanstaskolan i Ösmo. En karta över gångvägar norr om Vanstaskolan med
mopedfällor och grindar utmärkta bifogas.
Kommunfullmäktige beslöt 7 mars 2012, § 92, att återremittera ärendet till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra
delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).
Det har inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd som har
återremitterats med samma beslutsmotivering. Därför ges samtliga ärenden
samma hantering.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 december
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 225.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
komplettera beslutsunderlaget med ett förtydligande som visar vilka åtgärder som
är planerade och vilka åtgärder som vidtagits i området.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
______
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217/2011-061

Svar på medborgarförslag om att asfaltera gång- och
cykelbana från Musköten till Vanstaskolan i Ösmo
Ärendebeskrivning
X Sönnergren har i ett medborgarförslag som kom in den 16 augusti 2011
föreslagit att kommunen asfalterar och belyser den spontangångväg som går från
Musköten till Vanstaskolan för att vägen ska bli tryggare för skolbarnen.
Förslagsställaren bifogar en kartbild över området och gångstigen.
En karta över gångvägar norr om Vanstaskolan med mopedfällor och grindar
utmärkta bifogas.
Kommunfullmäktige beslöt 7 mars 2012, § 92, att återremittera ärendet till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra
delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).
Det har inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd som har
återremitterats med samma beslutsmotivering. Därför ges samtliga ärenden
samma hantering.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 december
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 224
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
komplettera beslutsunderlaget med ett förtydligande som visar vilka åtgärder som
är planerade och vilka åtgärder som vidtagits i området.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
______
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Akten

Ks § 19

113/2011-061

Svar på medborgarförslag- Plana ut backen från Backlura
till Nynäsgård
Ärendebeskrivning
X Lardéus har i ett medborgarförslag daterat den 15 mars 2011 föreslagit att
backen ner mot Nynäsgårds pendeltågsstation från Backlura planas ut.
Förslagsställaren menar att backen vid pulkabacken är mycket hal vintertid, trots
sandning förekommer fläckar av is som är mycket hala och eftersom backen är
brant är gående oroliga för att gå nedför den. För att underlätta för gående föreslås
att backen planas ut, att ledstänger sätts upp på båda sidor samt att en bänk sätts
ut så man kan vila sig.
Vid serpentinvägen kan man gena på tre ställen. Genvägen närmast bommarna
används av många och när man är uppe så har man i stort sett passerat hela backen
men man måste klättra mellan stora trädrötter. Här föreslås att kommunen
anlägger en trappa.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 december
2011.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. att avslå förslaget om att plana ut backen mellan Backlura och Nynäsgårds
pendeltågsstation samt att anlägga en trappa mellan Nickstabadsvägen och
gång- och cykelvägen (av förslagsställaren kallad ”serpentinvägen”)
2. tillstyrka medborgarförslaget om att sätta upp en bänk och räcke utmed
gång och cykelvägens ena sida i backen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 226.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. att avslå förslaget om att plana ut backen mellan Backlura och Nynäsgårds
pendeltågsstation samt att anlägga en trappa mellan Nickstabadsvägen och
gång- och cykelvägen (av förslagsställaren kallad ”serpentinvägen”)
2. tillstyrka medborgarförslaget om att sätta upp en bänk och räcke utmed
gång och cykelvägens ena sida i backen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. att avslå förslaget om att plana ut backen mellan Backlura och Nynäsgårds
pendeltågsstation samt att anlägga en trappa mellan Nickstabadsvägen och
gång- och cykelvägen (av förslagsställaren kallad ”serpentinvägen”)
2. tillstyrka medborgarförslaget om att sätta upp en bänk och räcke utmed
gång och cykelvägens ena sida i backen.
______
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112/ 2011-061

Svar på medborgarförslag om förbättring av gångvägen
från Backlura ner mot Nynäsgårds station
Ärendebeskrivning
X Lardéus har den 21 mars 2011 kommit in med ett medborgarförslag om att
gångvägen mellan Backlura och Nynäsgårds station behöver förbättras.
Förslagsställaren önskar att genvägen från norra gaveln på Backluravägen nr 17
och parkeringen intill åtgärdas och asfalteras. Genvägen är alltid geggig och full
med vatten. Dessutom bör gångvägen vid fotbollsplanens norra sida åtgärdas. Vid
regn får man gå genom vattenpölar som bildas. Vid anslutningen till
Nickstabadsvägen bildas också en stor pöl. Gångvägen vid södra gaveln vid
Backlura nr 25 är sönderkörd med stora hål till följd.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 december
2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå förslaget om att asfaltera genvägen från Backluravägen nr 17 till
kommunens gång- och cykelväg
2. I övrigt tillstyrka förslaget och åtgärda brister vid de platser där
vattensamlingar bildas i området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 227.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå förslaget om att asfaltera genvägen från Backluravägen nr 17 till
kommunens gång- och cykelväg
2. I övrigt tillstyrka förslaget och åtgärda brister vid de platser där
vattensamlingar bildas i området.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå förslaget om att asfaltera genvägen från Backluravägen nr 17 till
kommunens gång- och cykelväg
2. I övrigt tillstyrka förslaget och åtgärda brister vid de platser där
vattensamlingar bildas i området.
______
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191/2011-061

Akten

Svar på medborgarförslag- om breddning av trottoar på
Mörbyvägen mellan Stormorgården och Konsum
Ärendebeskrivning
X Johansson har i ett medborgarförslag daterat den 15 juni 2011 föreslagit att
trottoaren breddas när parkeringsgaraget byggs. Under byggnationen av
parkeringsgaraget har gångbanan från Stormogården använts som parkeringsplats.
Trottoaren har inte snöröjts då det varit för smalt för snöröjningsfordon. För
handikappade med rullator och synfel har det tidvis varit omöjligt att komma fram
på gångbanan. Istället har man varit hänvisad till körbanan.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 5 december
2012.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som
framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2012, § 228.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
______
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Bo Persson
Förtroenemannareg
Arbetsgivaravd
Akten

9/2013-102

Val av ersättare i arbetsutskottet
Ärendebeskrivning
Leif Stenquist (FP) har av kommunfullmäktige den 12 december 2012, § 277,
befriats från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Leif Stenquist var också
vald till ersättare i arbetsutskottet.
Yrkande
Ordföranden Anna Ljungdell (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Bo Persson
(FP) till ersättare i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i stället för Leif Stenquist (FP) och för hans
återstående mandattid välja Bo Persson (FP) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
_______
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16/2013-042

Preliminärt resultat år 2012
Ekonomichef Peter Björebo informerar om preliminärt resultat för 2012.
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.
______
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1/2012-002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunchefens beslut om förordnande av vikarierande kommunchef, under
perioden 21-28 december 2012 och 29 december 2012 – 6 januari 2013, ks
handlingsnr 2723/2012.
Ekonomichefens beslut om nedskrivningar ur reskontran av kundfordringar under
november 2012, ks handlingsnr 2741/2012.
Folkhälsosamordnarens beslut att bevilja bidrag till Världsdagen för
funktionsnedsatta, ks handlingsnr 2814/2012.
Miljö- och samhällsbyggnadschefens beslut om förordnande av ersättare för
förvaltningschef under perioden 2012-12-29 – 2013-01-05, ks handlingsnr
2858/2012.
Kommunsekreteraren har tecknat avtal om samlingslokaler med Västerby
bygdegårdsförening, ks handlingsnr 2875/2012.
Folkhälsosamordnarens beslut att bevilja bidrag till ungdomsfestival 2013, ks
handlingsnr 2938/2012.
Folkhälsosamordnarens beslut att bevilja bidrag till Sorunda festivalen 2013, ks
handlingsnr 2924/2012.
Kommunchefens beslut om förordnande av mark- och exploateringschef den 21
december 2012, ks handlingsnr 2902/2012.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_______
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Skrivelser och beslut
2012.2763
Återkoppling av Länsrapporten ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) år 2011
7003-10773-2012.
2012.2787
Vattenmyndigheterna - Svar på enkät - Myndigheters och kommuners
återrapportering till vattenmyndigheten för genomförandet av åtgärdsprogrammet.
2012.2808
Länsstyrelsen - Beslut - Tillstånd till allmän kameraövervakning.
15/2012-102
Leif Stenquist har befriats från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen,
kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2012, § 277.
9/2012-102
Kommunfullmäktige har den 12 december 2012 § 282, valt Bo Persson som
ersättare i kommunstyrelsen istället för Leif Stenquist.
2012.2914
Erbjudande att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella
program KSL/12/0250.
2012.2894
Information om fakturering av prestationsbaserade medel gällande
överenskommelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
2012.
2012.2895
Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre 2013,12/0733, beslut nr 14.
2012.2897
Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
12/0733, beslut nr 16.
2012.2896
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd
till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013, 12/0733, beslut nr 15.
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2012.2937
Beslut om bidrag till fristående skolor, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet med elever folkbokförda i Helsingborg 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
_____
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Cirkulär
12:71 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
12:73 Överenskommelser inom socialtjänst och viss hälso- och sjukvård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
_______
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Kurser och konferenser
Kurs 20
Inkom
2012-12-14
Anordnare Kommunakuten
Ämne
Juridik för kommunägda företag
Tid och plats 13 mars 2013, Saturnus konferens Stockholm
Anmälan
marina.hjert@kommunakuten.se , 16 februari
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att lägga kurserna och konferenserna till
handlingarna.
______
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