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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-02-20

Plats och tid

Nämndhuset, lokal: Landsort 2013-02-20 kl 08.30-

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-20

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

36

Eva Ryman
Ordförande

Anna Ljungdell (S)
Justerande

Daniel Adborn (FP)

Harry Bouveng (M)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-02-20 § 36

Datum för
anslags uppsättande

2013-02-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-03-14

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-02-20

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S), tjänstgör för Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S), tjänstgör ej § 41
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anita Hägg (S) § 41
Daniel Adborn (FP),tjänstgör ej § 41
Bo Persson (FP), tjänstgör för Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Helen A Jonsson (M), tjänstgör för Malin Friberg (M)
Tommy Cumzelius (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgör ej § 38
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Agneta Tjärnhammar § 38
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Adriana Haxhimustafa (S), t o m kl 11.40
Roland Junerud (S)
Bo Persson (FP)
Marianne Jonsson (M)
Bengt Holwaster (MP)
Dick Larsson (C) fr o m kl 09.00
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Bertil Lindberg, planeringschef
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Birgitta Mörk, ordförande SRV återvinning AB § 31
Robert Falk, VD SRV återvinning AB § 31
Peter Björebo, ekonomichef §§ 31 och 32
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Ola Hägg (S), socialnämndens ordförande
Maria Strömkvist (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Gunnar Karlsson, ordförande AB Nynäshamnsbostäder §§ 31 och 32
Greger Nilsson, VD AB Nynäshamnsbostäder §§ 31 och 32
Sanja Batljan, administrativ chef AB Nynäshamnsbostäder § 32
Alf Olsson, VA-chef § 35
Eva Ryman, sekreterare
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-02-20

Beslutande § 36
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S), tjänstgör för Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Helen A Jonsson (M), tjänstgör för Malin Friberg (M)
Tommy Cumzelius (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Adriana Haxhimustafa (S)
Roland Junerud (S)
Bo Persson (FP)
Marianne Jonsson (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Bertil Lindberg, planeringschef
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Ola Hägg (S), socialnämndens ordförande
Maria Strömkvist (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Eva Ryman, sekreterare
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde
februari 2013

Justerandes sign

20

28.

Näringslivsfrågor

29.

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter

30.

Rapport om Södertörnssamarbetet

31.

Information av SRV återvinning AB

32.

Redovisning av Nynäshamnsbostäder AB

33.

Svar på fråga om palliativ vård

34.

Ansökan om ekonomiska medel till projektet ”Alla i arbete”

35.

Start-PM för prövning av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m fl,
utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn

36.

Yttrande över remiss – förslag till ändring av Direktiv 2011/92 EU om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

37.

Vision och mål för besöksnäringen

38.

Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

39.

Ombyggnad av nämndhusets A-byggnad, plan 0 och 1, Individ och
familjeomsorg

40.

Svar på revisionsrapport, granskning av intern kontroll vid inköp och
upphandling i Nynäshamns kommun

41.

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda under 2013
och tillsvidare

42.

Svar på motion om lånecyklar i Nynäshamns kommun

43.

Svar på medborgarförslag – anlägg farthinder och förbättra
övergångsställen och belysning på Backluravägen

44.

Svar på medborgarförslag om uppförande av Stopp-tecken vid
vägkorsningen i Porthus från Väg 225 mot Södertälje

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Justerandes sign

45.

Val till Stadskärneföreningens styrelse

46.

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsens temadag den 29 maj

47.

Anmälan av delegationsbeslut

48.

Skrivelser och beslut

49.

Cirkulär

50.

Kurser och konferenser

51.

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 28

Näringslivsfrågor
Planeringschef Bertil Lindberg informerar om följande:
- Ny näringslivschef har anställts.
- Företagsmässan Nynäs Expo har genomförts 15-16 februari på Utsikten
Meetings.
Ordföranden Anna Ljungdell (S) informerar om Mark- och miljödomstolens dom
den 14 februari 2013 att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 8 november
2011, § 200, om detaljplan för Himmelsö 1:6.
______
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2013-02-20

Ks § 29

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnas.
______
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Utdragsbestyrkande

8(38)

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9(38)

Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 30

246/2012-420

Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om att beslut ännu inte är fattade i
samtliga samverkande kommuner om Gemensam varudistribution för
Södertörnskommunerna.
Kommunchefen informerar även om branden på Björn Barkmans väg i Ösmo den
16-17 februari.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 31

Information av SRV återvinning AB
Ordförande Birgitta Mörk och VD Robert Falk informerar om SRV:s verksamhet.
Information lämnas om insamling av matavfall, anläggning för biogas, EU:s
avfallstrappa, återvinning, avfallsutredningens förslag, framtidsvision,
begränsning av antal fria besök vid återvinningscentralerna, m m.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Akten

Ks § 32

33/2013-042

Redovisning bokslut 2012, Nynäshamnsbostäder AB
Ordförande Gunnar Karlsson och VD Greger Nilsson, samt admnisrativ chef
Sanja Batljan AB Nynäshamnsbostäder redovisar ekonomisk rapport och
måluppfyllelse enligt ägardirektiv för 2012.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-02-20

Ks § 33

Svar på fråga om palliativ vård
Socialchef Kerstin Palomäki svarar på fråga från Agneta Tjärnhammar,
kommunstyrelsen § 236/2012, och redogör för kommunens respektive
landstingets ansvar för palliativ vård.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 34
Son
Ec
Akten

275/2012-449

Ansökan om ekonomiska medel till projektet ”Alla i arbete”
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har inkommit med en ansökan om projektbidrag från
kommunstyrelsen, med 4,3 mnkr per år, för projektet ”Alla i arbete”. Den totala
projektkostnaden beräknas till 15,1 mnkr per år och projektet beräknas pågå under
åren 2013-2015.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att finansieringen inte ryms inom
ramen för kommunstyrelsen budget 2013, men att 2 mnkr kan tas som
delfinansiering från ofördelade medel i kommunens budget 2013. Bedömningen
görs dock att det är angeläget att påbörja projektet för att på sikt bryta beroendet
av ekonomiskt bistånd och öka möjligheterna till egen försörjning. Därför föreslås
att socialnämnden under 2013 finansierar resterande del inom ramen för tilldelat
kommunbidrag samt att projektets kostnader, efter år 2013, inarbetas i budgetarna
för år 2014 och 2015.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja
socialnämnden 2 mnkr år 2013, för delfinansiering av projektet ”Arbete åt alla”,
samt att dessa medel tas från de ofördelade medlen i kommunens budget år 2013.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Yrkande
Ordföranden Anna Ljungdell (S) yrkar att ärendet återremitteras till
socialnämnden för ett förtydligande av de ekonomiska delarna av förslaget och för
att se över målgruppen, samt förtydliga Samordningsförbundets uppgift.
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 34
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att
förtydliga de ekonomiska delarna av förslaget och se över målgruppen, samt
Samordningsförbundets uppgift.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-02-20
Ks

§ 35

282/2012-214

Msf
Akten

Start-PM för prövning av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö
1:13 m fl, utbyggnad av reningsverket i nordöstra
Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövare till fastigheten Lamellen 1 har
kommit in med en ansökan om att ändra Detaljplan för Industribyn mm (Lamellen
1 mfl) Dpl 747, 1995-11-21. Förfrågan avser en ändrad markanvändning för att
möjliggöra en fastighetsreglering (Kalvö 1:13 och Kalvö 1:27) så att den framtida
driften för avloppsreningsverket säkerställs.
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2013-01-16 § 12 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
Området ligger i Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, väg 73 och
strax söder om raffinaderiet.
Förvaltningens bedömning är att förslaget är förenligt med kommunens
övergripande mål i gällande Översiktsplan.
För att säkerställa mark för en kommande utbyggnad av avloppsreningsverket
behövs det skydds- och buffertzoner för lukt- och bakteriespridning både inom
och utanför verksamheten. Genom att planlägga för skydds- och buffertzoner
utreds även markanvändning utanför verkets verksamhet. Planområdets
avgränsning kan göras när utredningen för skydds- och buffertzoner för lukt- och
bakteriespridning är klar. Utredningen är ett viktigt underlag för prövningen av
detaljplanen. Det är resultatet av utredningen som avgör vilken typ av
markanvändning som ska prövas för omkringliggande fastigheter och för
utbyggnaden av reningsverket. Förvaltningen bedömer att det är viktigt med en
flexibel planprocess för att inte låsa planområdet i ett tidigt skede. I prövningen
ska även förvaltningen studera administrativa och ekonomiska konsekvenser,
lokaliseringen av verkets olika verksamheter, infrastruktur, teknisk försörjning
och strandskydd.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 35
Förvaltningen bedömer att med ovanstående utredningar och förutsättningar för
detaljplanens avgränsning kan prövning av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13
m fl, utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn, påbörjas.
Vid planläggning ska exploatören bekosta upprättande av detaljplan. Detta
regleras i ett planläggningsavtal mellan kommun och exploatör.
Förslag beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m fl, utbyggnad av reningsverket i
nordöstra Nynäshamn enligt plan- och bygglagen och att förvaltningen avgränsar
planområdet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Föredragning
Va-chef Alf Olsson och miljö- och samhällsbyggnadschef Jan-Ove Östbrink
informerar om ärendet och besvarar frågor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m fl, utbyggnad av reningsverket i
nordöstra Nynäshamn enligt plan- och bygglagen och att förvaltningen avgränsar
planområdet.
Särskilt yttrande
Harry Bouveng (M) avger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som
bilaga A.
______
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Sammanträdesdatum

2013-02-20
Miljödepartementet
Akten

Ks § 36

314/2012-420

Yttrande över remiss på ”Förslag till ändring av direktiv
2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt”
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över ”Förslag till
ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt” det vill säga förslag till förändrade direktiv för
Miljökonsekvensbedömningar (MKB). Remissvar ska skickas digitalt till
Miljödepartementet senast 20 februari 2013.
Miljökonsekvensbedömningsdirektivet har tillämpats i 25 år utan några större
ändringar, samtidigt som det har skett stora förändringar av de politiska, rättsliga
och tekniska förhållandena. Kommissionen har påvisat att det finns ett antal
brister och en stor förbättringspotential av direktiv 2011/92/EU. Kommissionen
anger att förslaget syftar till att skärpa bestämmelserna om
miljökonsekvensbedömningens kvalitet, att förbättra samstämmigheten med
annan EU-lagstiftning och internationell rätt samt att förenkla procedurerna.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 31 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge yttrande över remissen i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge yttrande över remissen i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över remissen i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 37

Ksf 1, Plc
Akten

29/2013-149

Vision och mål för Nynäshamns besöksnäringsstrategi
Ärendebeskrivning
Besöksnäringen har vuxit till att bli en av Sveriges viktigaste näringar. Under
hösten 2010 presenterade Svensk turism den nationella strategin för
besöksnäringen. Sedan dess har projekt för att ta fram Stockholmstrategin och
Skärgårdsstrategin startat. Dessa syftar till att visa hur besöksnäringen ska
kraftsamla för att nå den gemensamt framtagna Vision 2020 – ”med fokus på
hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år.”
För att besöksnäringen ska växa även i Nynäshamns kommun påbörjades ett
arbete på Nynäshamns rådslag 2012 med att ta fram en besöksnäringsstrategi. Här
fick kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) och kommunchef Birgitta
Elvås uppdraget att bilda en styrgrupp och en arbetsgrupp för framtagandet av
besöksnäringsstrategin. Styrgruppen består av Anna Ljungdell (S), Roland
Junerud (S) och Matilda Rosenkvist (M) (ers Harry Bouveng). Arbetsgruppen
består av företrädare för hotell, shopping, transport, restaurang, aktivitet,
näringsliv och Nynäshamns kommun. Heidi Ekberg, marknads- och turistchef är
projektledare. Besöksnäringsstrategin ska presenteras på Nynäshamns rådslag i
maj 2013.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt för kommunen att
fastställa vision och mål för Nynäshamns besöksnäring.
Föreslaget visions- och måldokument är framtaget av arbetsgruppen och godkänd
av styrgruppen för arbetet med Nynäshamns besöksnäringsstrategi.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer vision och mål för Nynäshamns
besöksnäringsstrategi.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer vision och mål för
Nynäshamns besöksnäringsstrategi.
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 37
Yrkanden
Ordföranden Anna Ljungdell (S) yrkar följande ändringar i
besöksnäringsstrategin:
Sista meningen under rubriken ”Vision” får följande lydelse:
Här kan besökare njuta av solen, havet och glansen av isen.
Under rubriken ”Målområde, Mål 2. Läggs ytterligare en punkt till under
Indikatorer
- Förädlingsvärdet
Under rubriken ”Mål 5, Indikatorer, utgår följande text: Andelen sjöar och
vattendrag som uppfyller EU:s miljödirektiv.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget med de
ändringar som yrkats och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget
med de ändringar som yrkats.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer vision och mål för Nynäshamns
besöksnäringsstrategi, med följande ändringar:
Sista meningen under rubriken ”Vision” får följande lydelse:
Här kan besökare njuta av solen, havet och glansen av isen.

-

Under rubriken ”Målområde, Mål 2. Läggs ytterligare en punkt till under
Indikatorer
Förädlingsvärdet
Under rubriken ”Mål 5, Indikatorer, utgår följande text:
- Andelen sjöar och vattendrag som uppfyller EU:s miljödirektiv.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-02-20

Ks § 38
Akten

318/2012-196

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Östra Södertörn
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Östra Södertörn har överlämnat ett förslag till reviderad
förbundsordning till medlemmarna för beslut. Samordningsförbundet hemställer
att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen 5, 6, 14
och 16 §§. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har fattat
likalydande beslut i ärendet.
Föreslagna ändringar innebär att ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat
från och med den 1 januari året efter val av fullmäktige i landsting och kommuner
har ägt rum. Kravet på konsensusbeslut utgår, beslut fattas med kvalificerad
majoritet. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande,
samt att mandattiden för revisorerna blir samma som för ledamöterna. Ett tillägg
har tillförts som förtydligar bestämmelsen om att Samordningsförbundet inte får
besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i
övrigt som innefattar myndighetsutövning.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 januari 2013.
Samordningsförbundet Sydöstra Södertörn bildades formellt den 1 april 2010.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2010, § 31, att godkänna
förbundsordning och avsiktsförklaring för förbundet. Samordningsförbundets
uppgift är att bedriva finansiell samordning enligt lag (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundets medlemmar är
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt
kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Kommunfullmäktige har därefter den 9 mars 2011, § 69, beslutat godkänna en
justering i förbundsordningen avseende 6 och 16 §§. Samtliga medlemmar utom
Stockholms läns landsting godkände den reviderade förbundsordningen 2011.
Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011 att inte godkänna förslaget
och föreslog att förbundet skulle återkomma med ett nytt förslag.
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Samordningsförbundets styrelse beslutade den 2 februari 2012 att bifalla
landstingets förslag till ändringar samt överlämna förslag till revideringar av
förbundsordningen till medlemmarna för synpunkter. Socialförvaltningen har tagit
del av föreslagna ändringar och har den 12 mars 2012 meddelat att förvaltningen
inte har några synpunkter på förändringarna.
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än socialförvaltningen
av föreslagna ändringar i förbundsordningen. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att ändringarna i förbundsordningen godkänns.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna
ändringar av 5, 6, 14 och 16 §§ i förbundsordningen för Samordningsförbundet
Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har
fattat likalydande beslut i ärendet.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna föreslagna ändringar av 5, 6, 14 och 16 §§ i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den
sista medlemmen har fattat likalydande beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna
ändringar av 5, 6, 14 och 16 §§ i förbundsordningen för Samordningsförbundet
Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har
fattat likalydande beslut i ärendet.
Jäv
Agneta Tjärnhammar (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_______
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Msn
Son
Bun
Ec
Akten

307/2012-287

Ombyggnad av nämndhuset, A-byggnad, plan 0 och 1,
individ och familjeomsorg
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om föreläggande angående
personalsäkerheten för socialförvaltningens enhet Arbete och försörjning som
sitter på plan 1, i kommunhusets A-byggnad. Fastighet och service har
tillsammans med socialförvaltningen genomfört en behovsanalys och förstudie.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut, Msn § 253, uppdragit åt
Fastighet och service att genomföra ombyggnationen.
I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut föreslås, enligt gällande rutiner,
att kapitalkostnaden för avslutat investering ska belasta hyran för hela
nämndhuset. Vid en 25-årig avskrivningstid på denna investering blir den ökade
hyreskostnaden ca 500 tkr per år. Utifrån nuvarande disposition av lokalerna
kommer ökningen av hyrorna år 1 att preliminärt bli enligt följande:
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen

142 tkr
38 tkr
120 tkr
154 tkr
11 tkr

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
starten av ombyggnationen, nämndhuset A-byggnad, plan 0 och 1, och att medel,
9,8 mnkr, tas av 2013 års investeringsram och att kapitalkostnaden belastar hyran
i nämndhuset.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
starten av ombyggnationen, nämndhuset A-byggnad, plan 0 och 1, och att medel,
9,8 mnkr, tas av 2013 års investeringsram och att kapitalkostnaden belastar hyran
i nämndhuset.
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2013-02-20

Ks § 39
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna starten av ombyggnationen, nämndhuset
A-byggnad, plan 0 och 1, och att medel, 9,8 mnkr, tas av 2013 års investeringsram
och att kapitalkostnaden belastar hyran i nämndhuset.
_______
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Ec
Akten

Ks § 40

287/2012-007

Svar på revisionsrapport, granskning av intern kontroll vid
inköp och upphandling i Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning
av inköps- och upphandlingsverksamheten i Nynäshamns kommun. Granskningen
har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll, i
samband med inköp och upphandling, samt rutiner för leverantörsutbetalningar
och leverantörsregister är tillräckliga.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på revisionsrapporten
"Granskning av intern kontroll vid inköp och upphandling".
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på revisionsrapporten
"Granskning av intern kontroll vid inköp och upphandling".
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
som sitt svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll vid inköp och
upphandling".
________
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Ks § 41

Akten

263/2012-024

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda under 2013 och tillsvidare
Ärendebeskrivning
Årets reviderade ersättningsbestämmelser innehåller några ändringar med
anledning av förändring av den politiska organisationen. Tre kommunalråd blir
två. Kommunstyrelsens vice ordförande blir kommunalråd på heltid och övertar
uppdraget som ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär
att några mindre ändringar behöver göras i huvudbestämmelserna där 9 § tredje
stycket utgår och i ersättningsbilagan.
Socialnämnden har den 29 januari 2013 valt nämndens ordförande till uppdraget
som ordförande i det egna biståndsutskottet. Ordförandens engagemangsgrad bör
samtidigt utökas från 50 till 60 procent av heltid. Förändringen innebär att 9§ sista
stycket i huvudbestämmelserna utgår. I ersättningsbilagan, under rubriken
”Årsarvode” punkten 4 ändras siffran 50 till 60 samt att fjärde stycket på sidan 2
under samma rubrik får ny lydelse. I ersättningsbilagan under rubriken
”Presidiearvode” utgår punkten 6 om arvode till biståndsutskottets ordförande.
Samtliga ändringar i detta stycke föreslås träda i kraft den 1 februari 2013.
Kommunens revisorer har i skrivelse 2012-09-25 redogjort för sitt uppdrag och
föreslagit, att kommunen prövar om ett fast årligt arvode bör utges till samtliga
revisorer i stället för sammanträdesarvode. Idag erhåller endast revisorernas
ordförande ett fast årligt, s.k. presidiearvode. Revisorernas skrivelse med förslag
till nya arvodesbelopp bifogas.
Revisorernas ordförande erhåller presidiearvode med 0.35 inkomstbasbelopp per
år. Det innebär en uppräkning från 11 886 kr till 19 810 kr. Övriga revisorer
erhåller presidiearvode med 0.20 inkomstbasbelopp per år, vilket motsvarar
11 320 kr per år. Samtliga behåller rätten till sammanträdesarvode. Detta
bibehåller symmetrin i ersättningsbestämmelserna och den grundtanke om
ersättningsgill närvaro som bestämmelserna vilar på. Angivna belopp är uttryckta
i 2013 års nivå.
Ändringarna i vad avser socialnämndens ordförande genomförs från och med den
1 februari.
Vad slutligen gäller finansieringen av det nya kommunalrådet på heltid förslås att
kostnaden för årsarvodet delas lika mellan kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Övriga kostnadsfördelningar är oförändrade.
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Ks § 41
Arvodesberedningen har den 8 februari 2013, § 3, avgett följande förslag
till kommunfullmäktige.
Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt
ersättning vid deltagande i intressesammansatta organ" och den till
bestämmelserna hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den
lydelse som framgår av bilaga A.
2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2013 och ersätter gällande
bestämmelser (Kf § 70/2011) som vid samma tid upphör att gälla. I vad
avser socialnämndens ordförande träder de ändrade bestämmelserna i kraft
den 1 februari 2013.
3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2013 respektive den 1
februari 2013, tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser.
4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska
beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till ordföranden i
barn- och utbildningsnämnden m.m. ska belasta barn- och
utbildningsnämnden med 80 % och socialnämnden med resterande 20 %.
Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i
kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
ska delas lika mellan myndigheterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt
ersättning vid deltagande i intressesammansatta organ" och den till
bestämmelserna hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den
lydelse som framgår av bilaga A.
2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2013 och ersätter gällande
bestämmelser (Kf § 70/2011) som vid samma tid upphör att gälla. I vad
avser socialnämndens ordförande träder de ändrade bestämmelserna i kraft
den 1 februari 2013.
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Ks § 41
3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2013 respektive den 1
februari 2013, tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser.
4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska
beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till ordföranden i
barn- och utbildningsnämnden m.m. ska belasta barn- och
utbildningsnämnden med 80 % och socialnämnden med resterande 20 %.
Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i
kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
ska delas lika mellan myndigheterna.
Jäv
Anita Hägg (S) och Daniel Adborn (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet
på grund av jäv.
______
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142/2012-060

Akten

Svar på motion - inrättande av lånecyklar i Nynäshamns
kommun
Ärendebeskrivning
Harry Bouveng (M) och Bodil Toll (M) har i en motion daterad den 10 maj 2012,
föreslagit att kommunen presenterar ett förslag till inrättande av ett för kommunen
anpassat lånecykelsystem.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall
till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
_______
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298/2011-061

Svar på medborgarförslag – Anlägg farthinder och förbättra
övergångsställen och belysning på Backluravägen
Ärendebeskrivning
X Nordqvist har kommit in med ett medborgarförslag 7 november 2011.
Förslagsställaren föreslår anläggande av farthinder eller andra
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Backluravägen då många kör för fort idag.
Vidare anser förslagsställaren att de övergångsställen och belysning som finns
utmed vägen måste förbättras.
Området har många boende, trafikmängden är relativt hög och den långa, raka och
breda vägen kan inbjuda till höga hastigheter. Ingen genomfartstrafik förekommer
då gatan är en återvändsgata. Bebyggelsen ligger samlad på vägens ena sida
varför korsningsanspråk endast finns vid busshållsplatserna och vid korsningen
med Baltzars väg.
Kommunstyrelsen beslutade 22 augusti 2012 att återremittera medborgarförslaget
för ett förtydligande av tidplanen för de åtgärder som planeras att vidtas i området.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
______
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113/2012-061

Akten

Svar på medborgarförslag om stopplikt vid korsningen vid
Porthus från väg 225 mot Södertälje
Ärendebeskrivning
X Jönsson har 11 april 2012 lämnat ett medborgarförslag om att stopplikt införs,
istället för väjningsplikt som det är idag, vid vägkorsningen Porthus från väg
225 i riktning mot Södertälje. Förslagsställaren anser att stopplikt medför att
man undviker ett antal trafikolyckor och därmed gör korsningen säkrare.
Korsningen är en trevägskorsning där trafikanter på väg mot Södertälje har
väjningsplikt för fordon som kommer från Södertälje (väg 225) och Lisö och
Stora Vika (väg 534).
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 januari 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
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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Stadskärneföreningen
Daniel Adborn
Ralf Kullman

5/2013-102

Val till Stadskärneföreningens styrelse
Enligt stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening skall Nynäshamns kommun
representeras av två styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs för två år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till styrelseledamöter för två år välja Daniel Adborn
(FP) och Ralf Kullman (M).
_______
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Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsens temadag
den 29 maj
Kommunstyrelsen beslutar att inte ändra sammanträdesdag den 29 maj.
________
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Akten

3/2013-002

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-19 §§ 210-228 och 2013-02-06 §§ 1-13.
Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under tiden 2012-11-01--12-31 med stöd av
kommunstyrelsens delegation - anmälan
1. Lokalt avtal om Löneöversyn 2012 , med Lärarnas Riksförbund, 2012-11-30.
2. Lokalt avtal om Löneöversyn 2012 , med Lärarförbundet, 2012-12-04.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_______
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Skrivelser och beslut
2012.2886
SRV - Återkallande av ärende - Förslag till begränsningar av antal fria besök vid
återvinningscentralerna.
2013-01-08
Kommunfullmäktige § 13 – Avsägelser som ersättare i Ks samt som ledamot i
Barn- och utbildningsnämnden, Matilda Rosenquist.
2013.152
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 2 – Verksamhetsplan och internbudget
2013 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2013.129
Länsstyrelsens beslut - Överklagande i fråga om detaljplan för Runsten 1:1,
Haninge kommun.
2013.165
Beslut - Tillstånd till allmän kameraövervakning - Nynas AB
2112-42731-2012.
2013.213
Samverkansavtal gymnasiesärskolans nationella program - KSL drar tillbaka
erbjudande om att teckna samverkansavtal.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
_______
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Cirkulär
12:72 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013’
12:74 Redovisningsfrågor 2012 och 2013
12:75 Slutligt utfall av 2011 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för
2012
13:4

Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
______
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Kurser och konferenser
Kurs 1
Inkom
2013-01-10
Anordnare Kommunakuten
Ämne
Juridik för kommunägda företag
Tid och plats 13 mars 2013, Saturnus Konferens Stockholm
Anmälan
11 februari 2013, marina.hjert@kommunakuten.se

Kurs 2
Inkom
2013-01-28
Anordnare pwc
Ämne
Intern kontroll för förtroendevalda
Tid och plats 12 mars, Stockholm
Anmälan
11 februari 2013, www.pwc.se/academy
Kurs 3
Inkom
2013-02-05
Anordnare Regionförbundet Södra Småland
Ämne
Fyra faktorer som påverkar din kommun
Tid och plats 13 - 14 maj 2012 Hotel Tylösand Halmstad
Anmälan
13 mars 2013, kurs@rfss.se
Kurs 4
Inkom
2013-02-06
Anordnare Kommunakuten
Ämne
Inbjudan till fritidsjuridik
Tid och plats 22 maj 2013, Saturnus Konferens Stockholm
Anmälan
22 april 2013, marina.hjert@kommunakuten.se
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.
_______
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Bodil Toll
Arbetsgivaravd
Förtroendemannareg
Akten

5/2013-102

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Malin Friberg (M) har av kommunfullmäktige den 13 februari 2013, § 36, befriats
från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Malin Friberg är också vald till
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Harry Bouveng (M) föreslår att Bodil Toll (M) väljs till ersättare i arbetsutskottet i
stället för Malin Friberg fr o m den 1 mars 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fr om den 1 mars i stället för Malin Friberg och för
hennes återstående mandattid välja Bodil Toll (M) till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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