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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-04-24
Plats och tid

Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2013-04-24 kl 08.30-12.40

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen 2013-04-29 kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

77-92, 94-100,102-104,106-107

Eva Ryman
Ordförande

Anna Ljungdell (S)
Justerande

Daniel Adborn (FP)

Harry Bouveng (M )
ej § 82

Marianne Jonsson (M) § 82

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-04-24 §§ 77-92, 94-100, 102-104, 106-107

Datum för
anslags uppsättande

2013-04-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-05-21

Kommunstyrelsen
Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-04-24
Plats och tid

Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, 2013-04-24 kl 08.30-12.40

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträde

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

93, 101, 105

Eva Ryman
Ordförande

Anna Ljungdell (S)
Justerande

Daniel Adborn (FP)

Harry Bouveng (M)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-04-24 § 93, 101, 105

Datum för
anslags uppsättande

2013-04-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-05-16

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-04-24

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Roland Junerud (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S), tjänstgör ej § 88
Parveneh Ahmadi (S), tjänstgör för Åsa Karlsson § 88
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (S)
Harry Bouveng (M), tjänstgör ej § 82
Marianne Jonsson (M) tjänstgör för Harry Bouveng § 82
Bodil Toll (M), tjänstgör ej § 88
Bo Persson (FP), tjänstgör för Bodil Toll § 88
Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgör ej §§ 89 och 90
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Agneta Tjärnhammar § 89 och 90
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Adriana Haxhimustafa (S), t om kl
Parvaneh Ahmadi (S),
Bo Persson (FP), tjänstgör § 88
Marianne Jonsson (M), tjänstgör del av sammanträdet
Helen A Jonsson (M), t o m kl 10.30
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Bertil Lindberg, t f kommunchef
Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Peter Björebo, ekonomichef
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämndens
Maria Strömkvist (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Leif Stenquist (FP), ordförande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundet § 80
Margareta Jonsson, informationsansvarig Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbundet § 80
Nina Munters, projektledare § 81
Yvonne Westling-Dahl, projektledare § 81
Cathrine Forsberg, folkhälsosamordnare § 81
Marie Stålbom, verksamhetsstrateg miljö- och samhällsbyggnadsförv § 91
Annette Måhlstedt, personalchef § 106
Eva Ryman, sekreterare
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-04-24
Beslutande § 93, 101 och 105
Anna Ljungdell (S), ordförande
Roland Junerud (S), tjänstgör i stället för Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Parvaneh Ahmadi (S), tjänstgör för Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (S)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Bo Persson (FP)
Marianne Jonsson (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Bertil Lindberg, t f kommunchef
Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Peter Björebo, ekonomichef
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämndens
Maria Strömkvist (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Eva Ryman, sekreterare
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 april
2013
77 Näringslivsfrågor
78. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
79. Rapport om Södertörnssamarbetet
80. Information av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
81. Ekonomisk redovisning av Sorunda- festivalen och jubileumsregattan
82. Ändring av bolagsordning för SRV återvinning AB
83. Projektplan för arbetet med Södertörns nyckeltal 2012
84. Södertörns utvecklingsprogram 2013
85. Riskhanterings- och försäkringspolicy
86. Försäljning av fastigheten Nynäshamn Gabrielstorp 1:2, Torö skola
87. Åtgärder för rink, sarg m m i ishallen, Kvarnängen
88. Årsredovisning 2012 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
89. Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Östra Södertörn
90. Årsredovisning 2012 för Södertörns överförmyndarnämnd
91. Förändrade avgifter för sommarbåtplatser och gästhamnsplatser i Nynäshamn
92. Yttrande över remiss av stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2
93. Yttrande över Framtid Södertälje – förslag till ny översiktsplan 2013
(utställningshandling)
94. Hälsocoach- ett samverkansprojekt mellan Nynäshamns kommun och
Stockholms läns landsting

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-04-24

95. Ansökan om bidrag till projekt om vägledning och näringslivskontakter för
elever i Nynäshamns kommun
96. Ansökan om bidrag internationellt ungdomsutbyte
97. Utredning om eventuell utökad ”Fixartjänst”
98. Turistbyråns och gästhamnsverksamhetens framtida organisatoriska hemvist
99. Svar på motion om turistbyrån
100. Svar på medborgarförslag om att ge vägen på Öja som går mellan
Skravleviken i norr och byn Storhamn i söder namnet ”Albert Holms väg”
101. Val till föreningen Klimatkommunerna
102. Resultatrapport
103. Anmälan av delegationsbeslut
104. Skrivelser och beslut
105. Kalvö 1:25, Kalvö 1:11 m fl. Yttrande angående anläggande och drift av
hamn vid Norvikudden. Mål nr M2414-12
106. Information om Kommunals varsel
107. Fråga om Stockholms läns landstings beslut om direktbussar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 77

Näringslivsfrågor
Planeringschef Bertil Lindberg informerar om handläggningen av Norvik-ärendet.
En remiss från Nacka tingsrätt om anläggande och drift av hamn vid Norvikudden
behandlas vid dagens sammanträde.
Planeringschefen informerar vidare om Svenskt näringslivs rankning av
kommunernas företagsklimat. Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med
information vid nästa sammanträde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 78

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Bo Persson (FP) rapporterar om följande:
- Ekokommunernas årsmöte i Karlskrona och deltagande i arbetet med att ta
fram en standard för ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner,
landsting och regioner.
- Svealands kustvattenvårdsförbunds förbundsstämma.
- Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund förbundsstämma.
Inbjudan har sänts ut till ett våtmarksseminarium. Kommunstyrelsen diskuterar
deltagande, de som önskar delta kontrollerar om det ev går att delta under en del
av dagen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 79

Rapport om Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 80

Information av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Ordförande i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Leif Stenquist och
Margareta Jonsson, informationsansvarig vid förbundet informerar om förbundets
verksamhet.
Information lämnas om förbundets bildande och förbundets uppdrag.
Uppdraget är att sköta tillsynen enligt livsmedelslagen, miljöbalken,
smittskyddslagen och från 2010 också receptfria läkemedel.
Information lämnas också om förbundets organisation, hur arbetet bedrivs,
avgifter och ekonomi.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 81

Folkhälsosamrodnaren
Akterna

208/2011-106, 294/2012-449

Ekonomisk redovisning av Sorunda-festivalen och
jubileumsregattan
En redovisning av genomförandet av jubileumsregattan har tidigare lämnats till
kommunstyrelsen. Turistbyråföreståndare Nina Munters lämnar en ekonomisk
redovisning för jubileumsregattan.
Projektledare Yvonne Westling-Dahl, lämnar en ekonomisk redovisning för
Sorundafestivalen 2012.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 82

84/2013-003

Akten

Ändring av bolagsordning för SRV återvinning AB
Ärendebeskrivning
SRV Återvinning har i en skrivelse till ägarkommunerna presenterat ett förslag till
förändringar i den gällande bolagsordningen. Bolagsstämman är den instans som
beslutar om bolagsordningen. Förslaget till förändring av gällande bolagsordning
kommer att behandlas på årets bolagsstämma den 23 maj.
Den 1 januari 2013 trädde nya lagregler i kraft som berör kommunala bolag. I
lagen om offentlig upphandling (LOU) införs ett nytt undantag från kravet på
upphandling. Det innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet,
t.ex. en kommunal nämnd och ett kommunalt bolag inte anses utgöra ett kontrakt
enligt LOU. Detta undantag gäller endast om kontroll och verksamhetskriterierna,
de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. I korthet innebär dessa kriterier att:
•

den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska
personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning
(kontrollkriteriet)

•

den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet
tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den
(verksamhetskriteriet).

De nya lagreglerna innebär även förändringar i kommunallagen som berör
kommunala bolag, vilket innebär:
• att de kommunala befogenheterna, t.ex. likställighetsprincipen eller
lokaliseringsprincipen, som utgör ram för verksamheten ska anges i
bolagsordningen
•

en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende bolagen.

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 16 april 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 82
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget på tillägg
av två paragrafer i bolagsordningen för SRV Återvinning AB. Samt att
kommunens representant på bolagsstämman röstar för den föreslagna
förändringen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget på tillägg
av två paragrafer i bolagsordningen för SRV Återvinning AB. Samt att
kommunens representant på bolagsstämman röstar för den föreslagna
förändringen.
Jäv
Harry Bouveng (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Kc
Ec
Akten

Ks § 83

59/2013-042

Projektplan för arbetet med Södertörns nyckeltal 2012
Ärendebeskrivning
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt
arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.
Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått
ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service, inte bara kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet bör projektplanen (bilaga)
fastställas av kommunstyrelsen i respektive kommun. Projektplanen redovisas på
nyckeltalsdagen, den 3 oktober 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad projektplan för 2012-års
nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 38.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad projektplan för 2012-års
nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna bifogad projektplan för 2012-års nyckeltalsarbete i
Södertörnskommunerna.
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samband med
redovisningen för första tertialet, lämna en redovisning av hur
ekonomiavdelningen arbetar med nyckeltal för att utveckla verksamheten.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Akten

Ks § 84

60/2013-211

Södertörns utvecklingsprogram 2013
Ärendebeskrivning
Södertörnskommunerna fattade under 2007 beslut om ett gemensamt regionalt
utvecklingsprogram för Södertörn. Programmet innehöll tre samarbetsområden,
Olikhet och mångfald, Näringsliv och högskola samt Infrastruktur.
Utvecklingsprogrammet reviderades under 2009 och behandlades ingående vid
2010 års Södertörnskonferens. Södertörns Utvecklingsprogram 2010 fastställdes
under det året av Södertörnskommunerna och ersatte därmed
utvecklingsprogrammet från 2007. Ett nytt samarbetsområde, Klimat, infördes
2010.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
bifogat förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2013 som grund för
Södertörnskommunernas samverkan om regional utveckling de närmaste åren.
Programmet ersätter därmed motsvarande program från 2010.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 39.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
bifogat förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2013 som grund för
Södertörnskommunernas samverkan om regional utveckling de närmaste åren.
Programmet ersätter därmed motsvarande program från 2010.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till Södertörns
utvecklingsprogram 2013 som grund för Södertörnskommunernas samverkan om
regional utveckling de närmaste åren. Programmet ersätter därmed motsvarande
program från 2010.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Akten

Ks § 85

80/2013-059

Riskhanterings- och försäkringspolicy
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun äger tillsammans med 20 kommuner Stockholmsregionens
Försäkrings AB (SRF). Styrelsen för (SRF) har vid sitt sammanträde 2011-09-06
enhälligt beslutat att rekommendera att samtliga ägare till SRF formellt antar en
gemensam riskhanterings- och försäkringspolicy. Försäkringar som berör
pensions- och kollektivavtalsreglerade försäkringar för kommunens personal är
undantaget från policyn.
Nynäshamns kommun ställer sig i allt väsentligt bakom den av RSF styrelse
beslutade riskhanterings- och försäkringspolicy. Genom att anta en gemensam
policy klargörs och likställs hanteringen av risk och försäkring mellan ägarna.
Samtidigt tydliggörs ansvarsförhållandena mellan respektive kommun och SRF.
SRF:s förslag till riskhanterings- och försäkringspolicy ersätter inte befintliga
styrdokument utan utgör ett komplement.
Underlag för beslut
- Skrivelse från Stockholmsregionens Försäkrings AB
- Riskhanterings- och försäkringspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Stockholmsregionens Försäkrings AB:s förslag till riskhanterings- och
försäkringspolicy.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 40.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Stockholmsregionens Försäkrings AB:s förslag till riskhanterings- och
försäkringspolicy.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 85
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Stockholmsregionens Försäkrings AB:s förslag till riskhanterings- och
försäkringspolicy.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 86

76/2013-291

Akten

Försäljning av fastigheten Nynäshamn Gabrielstorp 1:2,
Torö skola
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 136/2012, att avyttra en del
av kommunens fastigheter som inte behövs för den kommunala verksamheten. Ett
sådant objekt är Torö skola som varit ute för budgivning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 21 mars 2013, § 53, föreslagit att
kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Torö skola.
Ett köpekontrakt har upprättats mellan köpare och säljare, med villkoret att avtalet
till alla delar godkänns av Nynäshamns kommunfullmäktige senast 2013-05-31.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna bifogat köpekontrakt för försäljning av
fastigheten Gabrielstorp 1:2, Gabrielstorp 107, 149 92 Nynäshamn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt
bifogat till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 41.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt
bifogat till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt
bifogat till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2013.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 87
Msn
Kfn
Ec
Akten

75/2013-292

Åtgärder för rink, sarg m m i ishallen, Kvarnängen
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en plan för investering av
ny isrink, värme och kylsystem för ishallen vid Kvarnängen. Tidplanen för att
genomföra åtgärderna, förutsätter att projektet påbörjas under april 2013. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen begär därför ett igångsättningstillstånd från
kommunstyrelsen, innan ärendet har prövats av kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
igångsättningstillstånd för åtgärder av ishallen vid Kvarnängen.
Tillstånd ges under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna investeringen samt att åtgärderna ryms inom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens investeringsram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 42.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
igångsättningstillstånd för åtgärder av ishallen vid Kvarnängen.
Tillstånd ges under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna investeringen samt att åtgärderna ryms inom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens investeringsram.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna igångsättningstillstånd för åtgärder av
ishallen vid Kvarnängen.
Tillstånd ges under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna investeringen samt att åtgärderna ryms inom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens investeringsram.
Kommunstyrelsen uttalar att i arbetet med kommande mål- och budget kommer
hänsyn tas till den ökade driftskostnaden för kultur- och fritidsnämnden.
______
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66/2013-042

Akten

Årsredovisning 2012 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har översänt revisionsberättelse och
årsredovisning för år 2012.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen,
varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
förbundsdirektionen för miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2012.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 43.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
förbundsdirektionen för miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
förbundsdirektionen för miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2012.
Jäv
Åsa Karlsson (S) och Bodil Toll (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på
grund av jäv.
______
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65/2013-042

Akten

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Östra
Södertörn
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och
årsredovisning för år 2012.
Enligt förbundsordningen § 14 ska styrelsen i samband med bokslutet årligen
redovisa verksamhetens utfall till förbundsmedlemmarna Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, Haninge kommun, Nynäshamns
kommun och Tyresö kommun. Kommunernas fullmäktige beslutar om
ansvarsfrihet för styrelseledamöter utsedda av deras respektive fullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet
för 2012 för den av Nynäshamns kommun utsedda styrelseledamoten och
suppleant i Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 44.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet
för 2012 för den av Nynäshamns kommun utsedda styrelseledamoten och
suppleant i Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet
för 2012 för den av Nynäshamns kommun utsedda styrelseledamoten och
suppleant i Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Jäv
Agneta Tjärnhammar (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____
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67/2013-042

Akten

Årsredovisning 2012 för Södertörns överförmyndarnämnd
Ärendebeskrivning
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt revisionsberättelse och
årsredovisning för år 2012.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen,
varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Södertörns
överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2012.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 45.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Södertörns
överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Södertörns
överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2012.
Jäv
Agneta Tjärnhammar (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
______
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39/2013-206

Akten

Förändrade avgifter för sommarbåtsplatser och
gästhamnsplatser i Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget för
2013 innefattar ett förslag om höjning av avgifterna för sommarbåtsplatser och
gästhamnsplatser för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredställande
sätt med en budget i balans.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta tagit fram
ett förslag till nya avgifter.
Förslag till taxor
Gästhamnsplatser
Högsäsong
Båt med bredd understigande 3 meter
(Tidigare taxa 160 kr/dygn, höjning: 80 kr)
Båt med en bredd om 3 meter eller mer
(tidigare taxa 200 kr/dygn, höjning: 100 kr)
Lågsäsong
Alla båtar
(tidigare taxa 100 kr/dygn, höjning: 50 kr)

240 kr/ dygn

300 kr/dygn

150 kr/dygn

Båtplatser
1245 kr per bryggmeter. Priset avser säsong mellan 15 april och 31 oktober.
(Tidigare taxa: 830 kr per bryggmeter, höjning: 415 kr)
Alla priser är inklusive moms.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 mars 2013.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för
gästhamnsplatser och fasta sommarbåtsplatser i Nynäshamn.
Gästhamnsplatser
Högsäsong
Båt med bredd understigande 3 meter

240 kr/ dygn (inkl moms)

Båt med en bredd om 3 meter eller mer

300 kr/dygn (inkl moms)

Lågsäsong
Alla båtar

150 kr/dygn (inkl moms)

Båtplatser
1245 kr (inkl moms) per bryggmeter. Priset avser säsong mellan 15 april och 31
oktober.
Priserna för gästhamnsplatserna föreslås börja gälla från och med 2013-06-01 och
priserna för båtplatserna föreslås gälla från och med 2013-11-01.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 46.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för
gästhamnsplatser och fasta sommarbåtsplatser i Nynäshamn.
Gästhamnsplatser
Högsäsong
Båt med bredd understigande 3 meter

240 kr/ dygn (inkl moms)

Båt med en bredd om 3 meter eller mer

300 kr/dygn (inkl moms)

Lågsäsong
Alla båtar

150 kr/dygn (inkl moms)

Båtplatser
1245 kr (inkl moms) per bryggmeter. Priset avser säsong mellan 15 april och 31
oktober.
Priserna för gästhamnsplatserna föreslås börja gälla från och med 2013-06-01 och
priserna för båtplatserna föreslås gälla från och med 2013-11-01.
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Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att avgifterna höjs med 25 %.
Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Harry Bouvengs yrkande om en
höjning med 25 % av avgifterna.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall
till Harry Bouvengs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för
gästhamnsplatser och fasta sommarbåtsplatser i Nynäshamn.
Gästhamnsplatser
Högsäsong
Båt med bredd understigande 3 meter

240 kr/ dygn (inkl moms)

Båt med en bredd om 3 meter eller mer

300 kr/dygn (inkl moms)

Lågsäsong
Alla båtar

150 kr/dygn (inkl moms)

Båtplatser
1245 kr (inkl moms) per bryggmeter. Priset avser säsong mellan 15 april och 31
oktober.
Priserna för gästhamnsplatserna föreslås börja gälla från och med 2013-06-01 och
priserna för båtplatserna föreslås gälla från och med 2013-11-01.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till
kommunfullmäktiges sammanträde förtydliga vad som är högsäsong respektive
lågsäsong.
Reservationer
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) Georgios Tsiouras
(M) reserverar sig mot beslutet.
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Stockholms läns
landsting, Trafikförvaltningen
Plc
Msf
Akten

34/2013-532

Yttrande över remiss: Stomnätsstrategi för Stockholms län,
etapp 2
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har i likhet med övriga Södertörnskommuner fått förslaget
på remiss för yttrande senast den 10 maj 2013.
Södertörnskommunernas samarbetskommitté har därefter beslutat att utarbeta ett
gemensamt yttrande över förslaget. Samtliga kommuner har ställts sig bakom
förslaget till yttrande och behandlas i respektive kommunstyrelse.
Varje kommun har även möjlighet att för egen del ta upp kommunspecifika
förslag till åtgärder som komplement till ”Södertörnsyttrandet”.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Södertörnskommunernas förslag till
yttrande över ” Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2” med Nynäshamns
tillägg:
Innehållet i Stomnätsstrategin är tänkt att:
• Ange inriktning, standard och mål vid planering av ny stomtrafik i
Stockholms län
• Indikera vilka stråk och linjer som i första hand bör fokuseras på för
införande av ny stomtrafik
• Tydliggöra inriktning för den långsiktiga utvecklingen av stomstråk för
kollektivtrafik som underlag till bebyggelseplanering
• Utgöra stöd för prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet i de
utpekade stråken
• Indikera viktiga spårinvesteringar för framtida studier
• Ge exempel på utformningsalternativ för högvärdig busstrafik och BRTkoncept i stombusstrafiken i Stockholms län.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 47.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Södertörnskommunernas förslag till
yttrande över ” Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2” med Nynäshamns
tillägg:
Innehållet i Stomnätsstrategin är tänkt att:
• Ange inriktning, standard och mål vid planering av ny stomtrafik i
Stockholms län
• Indikera vilka stråk och linjer som i första hand bör fokuseras på för
införande av ny stomtrafik
• Tydliggöra inriktning för den långsiktiga utvecklingen av stomstråk för
kollektivtrafik som underlag till bebyggelseplanering
• Utgöra stöd för prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet i de
utpekade stråken
• Indikera viktiga spårinvesteringar för framtida studier
• Ge exempel på utformningsalternativ för högvärdig busstrafik och BRTkoncept i stombusstrafiken i Stockholms län.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 mars 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Södertörnskommunernas förslag till
yttrande över ” Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2” med Nynäshamns
tillägg, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 mars 2013:
Innehållet i Stomnätsstrategin är tänkt att:
• Ange inriktning, standard och mål vid planering av ny stomtrafik i
Stockholms län
• Indikera vilka stråk och linjer som i första hand bör fokuseras på för
införande av ny stomtrafik
• Tydliggöra inriktning för den långsiktiga utvecklingen av stomstråk för
kollektivtrafik som underlag till bebyggelseplanering
• Utgöra stöd för prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet i de
utpekade stråken
• Indikera viktiga spårinvesteringar för framtida studier
• Ge exempel på utformningsalternativ för högvärdig busstrafik och BRTkoncept i stombusstrafiken i Stockholms län.
______
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Södertälje kommun
Msf
Plc
Akten

82/2013-212

Yttrande över Framtid Södertälje - förslag till ny
översiktsplan 2013 (utställningshandling)
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över utställningsförslag
till ny översiktsplan för Södertälje kommun.
Nynäshamns och Södertälje kommun gränsar till varandra i Himmerfjärden. På
land sammanbinds kommunerna genom väg 225, via Botkyrka kommun.
Under samrådet lämnade Nynäshamns kommun in synpunkter på att frågor
rörande mellankommunala intressen borde utvecklas så att det framgår tydligare
vilka intressen som berör vilka kommuner för att underlätta ett framtida
samarbete. Vi framhöll också att det är viktigt att vi har ett väl fungerande
samarbete i frågor som rör:
-

Tillgängligheten mellan Södertälje som regional kärna och Nynäshamns
kommun
Kollektivtrafikförbindelser mellan Södertälje och Nynäshamn
Transporter av gods på väg 225
Vattenkvaliteten i gemensamma vatten
Riksintresse för farleder, naturvård, rörligt friluftsliv, högexploaterad kust
och yrkesfisket
Räddningstjänst via Södertörns räddningstjänstförbund.

Synpunkter på utställningshandlingen
I det nya förslaget till översiktsplan har frågorna om de mellankommunala
intressena förtydligats, vilket också framgår i samrådsredogörelsen. Dock vill vi
framhålla att frågan om kommunikationer mellan Södertälje och omkringliggande
kommuner bör belysas ytterligare för att stärka Södertälje som en attraktiv och
fungerande regional kärna.
Ur Nynäshamns perspektiv är följande frågor viktiga mellankommunala intressen
för att regionen i sin helhet ska fungera:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29(50)

Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 93
-

Kollektivtrafikförbindelserna mellan Nynäshamn och Södertälje bör
förbättras. Södertälje har en stor andel inpendlande arbetskraft , varav en
del kommer från Nynäshamns kommun. I Södertälje finns också Campus
Telge, vilken är en av länets viktiga utbildningsinstitutioner.

-

Trafiksäkerheten på väg 225 bör förbättras. Väg 225 är en viktig
transportled mellan Nynäshamn och Södertälje för både kollektivtrafik och
gods. Behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder har ytterligare förstärkts
genom Södertörnsledens försening.

Nynäshamns kommun förutsätter även en fortsatt nära samverkan
kommunerna emellan i dessa frågor, bland annat inom ramen för
Södertörnssamarbetet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 3 april 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 48.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____
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Folkhälsosamordnaren
Akten

79/2013-449

Hälsocoach- ett samverkansprojekt mellan Nynäshamns
kommun och Stockholm läns landsting
Ärendebeskrivning
Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all
kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma
levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2– diabetes.
Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade
levnadsvanor.
Nynäshamns kommun har fler som dör i hjärt- och kärlsjukdom än länet i stort
enligt socialstyrelsens dödsorsaksregister mellan 2007- 2011. Dödligheten är
också större än i länet och riket både för kvinnor och män när det gäller
lungcancer. När det gäller dödligheten i KOL dör fler män än kvinnor och
dödligheten är större bland män än kvinnor i jämförelse med länet och riket
mellan 2007-2011. Denna dödlighet har ett starkt samband med befolkningens
levnadsvanor och påverkar kommunens totala medellivslängd.
Nu vill Nynäshamns kommun med hjälp av folkhälsosatsningen och Stockholm
läns landsting i samarbete arbeta för att skapa en modell som långsiktigt förbättrar
levnadsvanorna hos befolkningen. Aktörer i samarbetet planeras bli
Husläkarmottagningarna, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, psykiatrin,
friskvårdsföreningar och andra livsstilsaktörer såsom företag inom näringslivet
som positivt kan påverka befolkningens levnadsvanor. Nynäshamns kommun
kommer genom kultur och fritidsenheten vara en samordnande roll för
åtgärdsprogrammet.
Nynäshamns kommun tillsammans med Stockholm läns landsting vill genom att
pröva en hälsocoachfunktion inom hälso- och sjukvården:
• Öka samarbete gällande levnadsvanor mellan husläkarmottagningar som
bedriver primärvård, psykiatrimottagning, kommunens preventiva
verksamheter, ideella organisationer samt näringslivsaktörer som arbetar
med levnadsvaneförändringar.
• Genom ordination från legitimerad sjukvårdspersonal öka
förutsättningarna att genomföra rådgivnings eller kvalificerade
rådgivningssamtal enligt socialstyrelsens riktlinjer inom
husläkarmottagningarna samt inom psykiatrin.
• Förbättra levnadsvanorna bland befolkningen för minskade ohälsotal och
ökad medellivslängd och ett mer jämlikt samhälle.
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Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 mars 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 600 000
kronor ur folkhälsomedlen till satsningen Hälsocoach för tiden maj 2013december 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 49.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 600 000
kronor ur folkhälsomedlen till satsningen Hälsocoach för tiden maj 2013december 2015.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 600 000 kronor ur folkhälsomedlen till
satsningen Hälsocoach för tiden maj 2013-december 2015.
______
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71/2013-449

Ansökan om bidrag till projekt om vägledning och
näringslivskontakter för elever i Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Skolverket har i två rapporter belyst frågan med elever som byter program och
skola under sin gymnasietid. I rapporterna framgår att var tjugonde elev som går i
årskurs 1 i gymnasiet börjar om på nytt program ett år senare och fler än var
tionde elev byter program någon gång under sin gymnasietid. Av de som byter
program får bara 29 procent slutbetyg efter tre års studier. Elever som byter både
program och skola har en ännu lägre genomströmning. Orsakerna till att elever
byter program eller skola är många och komplexa. Enligt Skolverkets rapport
beror det bland annat på ett svåröverskådligt utbud av utbildningar och otillräcklig
vägledning. En av de viktigaste slutsatserna som Skolverkets rapporter redovisar
är att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan behöver förbättras. Frågor om
framtida studie- och yrkesval behöver tas upp i grundskolan i god tid. Förutom
information om arbetslivet behöver också skolan hjälpa eleverna till kunskap om
sig själva och om alternativa studier och arbete. Det är kunskaper och insikter
som inte tillägnas under sista åren i grundskolan.
Grundskole- och gymnasieområdet vill söka nya former för att bättre förbereda
eleverna för framtida studie- och yrkesval och förbättra samarbetet med det lokala
näringslivet. Ett steg i det arbetet är att utveckla studie- och yrkesvägledningen i
kommunens skolor från grundskola till vuxenutbildningen.
”Projekt om vägledning och näringslivskontakter för elever i Nynäshamns
kommun” kompletterar kommunens projekt ”Arbete åt alla”- med inriktning att få
alla i arbete för att minska antalet försörjningsstödstagare - genom att det riktar
sig mot en åldersmässigt lägre målgrupp och syftar till att minska avhoppen från
gymnasieskolan, få eleverna att genomföra sin gymnasieutbildning samt bli
stimulerad att fortsätta med högre studier. Detta för att få goda möjligheter till ett
arbete och försörjning efter avslutade studier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 350 000
kronor till barn- och utbildningsnämnden. Medlen tas från de särskilt avsatta
folkhälsomedlen.
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2013-04-24
Ks § 95
Ordföranden (S) önskar att ärendet kompletteras till kommunstyrelsen med ett
förtydligande om kopplingen till folkhälsomålen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 50.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande. Till kommunstyrelsens sammanträde behöver ärendet
kompletteras med ett förtydligande om kopplingen till folkhälsomålen.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
______
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Folkhälsosamordnaren
Akten

312/2012-449

Ansökan om bidrag internationellt ungdomsutbyte
Ärendebeskrivning
Alkohol och drogfritt kulturevenemang under Sorundafestivalen 2013 kommer att
genomföras. I samband med detta vill föreningen Sorundafestivalen bjuda in en
dansgrupp med ungdomar från Tekirdag Youth center i Turkiet med ankomst den
2 juni med återresa 9 juni. Ungdomsutbytet kommer att ske genom workshops,
studiebesök, internationell afton och rundtur i kommunen. Lokala dansgrupper,
Sunnerbyskolans kulturprofil, fritidsgårdarnas ungdomar ses som deltagare i
projektet. Dansgruppen kommer även att uppträda på stora scenen under
Sorundafestivalen. Sorundafestivalen kommer att anordnas den 5-8 juni 2013.
Gruppen från Turkiet kan inte själva finansiera besöket. Föreningen ansöker
därför om 50 000 kronor som skall gå till lokal för dansträning/workshops,
möteslokal i kommunens egna lokaler samt transportmedel för veckan. Boende:
ca 17 deltagare, vandrarhem 3.500 kr. Resa: Turkiet - Stockholm tur och retur
34.000 kr. Uppehälle: 6.000 kr. Transporter och övriga kostnader: 10.000 kr.
Målgruppen är 13-18 år. Andra samarbetspartners i projektet är fritidsgårdarna,
skola, kyrkan och dansföreningar.
Syftet med projektet är att mötas för att utbyta erfarenheter och öka förståelsen för
varandras olika kulturer. Att minska rädslan för det okända och vidga
ungdomarnas syn på andra kulturer än sina egna. Ett delmål är att engagera
ungdomarna i Sorunda inför besöket med planering. Föreningen hoppas att de
genom satsningen kan starta en ny tradition för festivalen. Att bjuda in en eller
flera gästande länder varje år för att dela kulturella värden och bygga
vänskapsbroar.
Redovisning kommer att ske med hjälp av dokumentation film, foto, text
och utvärdering i samband med Föreningen Sorundafestivalen.
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan på
50 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 51
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan på
50 000 kronor.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan på 50 000 kronor.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Akten

Ks § 97

74/2013-449

Utredning om eventuellt utökad "Fixartjänst"
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2011, § 162, i samband med
svar på ett medborgarförslag om en utökning av fixarens uppdrag att ge
socialnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
vilken service en eventuell utökad fixartjänst till personer med
funktionsnedsättning ska erbjudas samt kostnader där av.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan. Socialförvaltningen
har under beredningen av ärendet lämnat underlag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens utredning
framgår att avsaknaden av statistik över hur många personer under 75 år som
skulle kunna komma ifråga för en utökad tjänst gör det svårt att beräkna behovet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en utökning med 35 % till
en heltidstjänst skulle kosta ca 175 000 kronor.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 21 mars 2013, § 43, beslutat att
anta förvaltningens utredning och överlämna den till kommunfullmäktige för
beslut. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är beredd att påta sig det utökade
uppdraget förutsatt att kommunfullmäktige tillför erforderliga medel.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att godkänna utredningen. Frågan om finansiering
och prioritering föreslår kommunstyrelseförvaltningen hänförs till arbetet med
mål och budget för 2014.
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utredningen.
Frågan om finansiering och prioritering hänförs till arbetet med mål och budget
för 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 52.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utredningen.
Frågan om finansiering och prioritering hänförs till arbetet med mål och budget
för 2014.
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Ks § 97
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utredningen.
Frågan om finansiering och prioritering hänförs till arbetet med mål och budget
för 2014.
______
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38/2013-001

Akten

Turistbyråns och gästhamnsverksamhetens framtida
organisatoriska hemvist
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om kommunens organisation har kommunstyrelsen den
19 januari 2011, beslutat att uppdra till kommunchefen att utreda gästhamnens,
turistbyråns inklusive turistchefens framtida hemvist.
En organisationsöversyn av stadsmiljö inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts under 2012. I utredningen lyfts gästhamnens och
turistbyråns organisatoriska placering fram och utredningens huvudförslag
innebär att verksamheten flyttar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till
kultur- och fritidsnämnden. Ett alternativ anges vara att gästhamnen och
turistbyrån finns kvar som en enhet inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
men då direkt underställd förvaltningschefen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 29 januari 2013
avgett förslag till beslut med anledning av genomförd översyn. Av skrivelsen
framgår att förvaltningen anser att det inte är verksamhetsmässigt motiverat och
inte heller lämpligt att föra turistbyrån och gästhamnsverksamheten till kultur- och
fritidsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller vikten av
att turistbyrån och gästhamnsverksamheten är nära sammankopplad där
samordningsmöjligheterna tagits väl tillvara, såväl vad gäller personal som
lokaler. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan det inte vara något
självändamål att organisatoriskt flytta en mycket väl fungerande verksamhet, utan
ett sådant beslut måste grundas på väl avvägda motiv utifrån ett kommunalt
helhetsperspektiv.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 19 februari 2013, § 84, beslutat om
förändringar av detaljorganisationen inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen innebärande bl a att gästhamns- och turistbyråverksamheten flyttar
från stadsmiljöavdelningen och placeras organisatoriskt direkt under
förvaltningschefen. Förändringarna börjar gälla från och med den 1 mars 2013.
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Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 98
Vidare beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden följande:
-

Nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att under året 2013 utreda
turistbyråns och eventuellt även gästhamnsverksamhetens framtida
organisatoriska hemvist.

-

Nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att utifrån sitt strategiska
ansvar för besöksnäringen formulera övergripande mål och inriktning för
turistbyråns verksamhet och för destinations- och evenemangsutveckling.
Vidare föreslås kommunstyrelsen under året 2013 klarlägga hur den
framtida finansieringen av verksamheten ska säkerställas så att målen kan
uppnås och tydliggöra hur samarbetet inom kommunen med andra aktörer
inom besöksnäringsområdet ska utformas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och uppdra till kommunchefen
att tydliggöra roller och ansvar mellan kommunstyrelsens strategiska ansvar för
besöksnäringen och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar för turistbyrån
och gästhamnsverksamheten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 53.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och uppdra till kommunchefen
att tydliggöra roller och ansvar mellan kommunstyrelsens strategiska ansvar för
besöksnäringen och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar för turistbyrån
och gästhamnsverksamheten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och uppdra till kommunchefen
att tydliggöra roller och ansvar mellan kommunstyrelsens strategiska ansvar för
besöksnäringen och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar för turistbyrån
och gästhamnsverksamheten.
______
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Akten

Ks § 99

119/2008-60

Svar på motion om turistbyrån
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 2011, § 142, att återremittera ärendet om
svar på motionen i syfte att flytten av turistbyrån planeras i detaljplanen för
gästhamnsområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen strävar efter att uppnå målet att motioner besvaras
inom ett år. Enligt Kommunallagen, KL 5 kap 33 §, bör en motion beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen, med ändring
av sitt tidigare beslut, föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden att turistbyråns lokalisering planeras i arbetet med
detaljplanen för gästhamnsområdet, samt att motionen därmed ska anses besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till sitt tidigare förslag till svar på
motionen och till den utredning som gjorts om turistbyråns och
gästhamnsverksamhetens organisatoriska hemvist.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att turistbyråns lokalisering planeras i arbetet med
detaljplanen för gästhamnsområdet, samt att motionen därmed ska anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 54.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att turistbyråns lokalisering planeras i arbetet med
detaljplanen för gästhamnsområdet, samt att motionen därmed ska anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att turistbyråns lokalisering planeras i arbetet med
detaljplanen för gästhamnsområdet, samt att motionen därmed ska anses besvarad.
_______
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316/2011-061

Akten

Svar på medborgarförslag – Ge vägen på Öja som går
mellan Skravleviken i norr och byn Storhamn i söder
namnet ”Albert Holms väg”
Ärendebeskrivning
Arthur Hultling kom in med ett medborgarförslag den 6 december 2011 om att ge
vägen mellan Skravleviken och Storhamn på Öja/Landsort namnet ”Albert Holms
väg”. Detta för att hedra den gamla mästerlotsen som tog initiativ till att bygga
väg mellan norra och södra delen av ön.
Vid 100-årsminnet av vägen på Öja år 2010 restes ett monument i form av Albert
Holm i relief på ett stenblock vid Saltmars backe. Monumentet bekostades av
Landsorts byalag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 februari 2012, § 44, att
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, samt att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ha vägnamnet i åtanke i samband
med eventuellt framtida planarbete på Landsort.
Nämndens bedömning är att det inte finns något behov av att namnge vägen på
Öja/Landsort. Enligt förvaltningen finns heller inget som hindrar att namnet
används som populärnamn. I yttrandet konstateras att kommunens
myndighetsansvar att tilldela en väg ett officiellt namn är förknippat med att
adressätta fastigheter längs med vägen. Namnet/adressen registreras i den
nationella vägdatabasen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort
bedömningen att inte adressätta vägar på Öja/Landsort eftersom det inte finns
några enskilda fastigheter. Däremot har alla bostadshus (som står på ofri grund)
tilldelats ett byggnadsnummer av praktiska skäl, till exempel för att Södertörns
renhållningsverk ska kunna fakturera rätt husägare för sophämtning med mera.
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns inget som hindrar att
förslagsställaren och andra kallar vägen ”Albert Holms väg” och använder namnet
vid exempelvis marknadsföring. Det blir ett så kallat populärnamn och inte ett
officiellt namn. Populärnamn finns på flera ställen i kommunen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 mars 2013.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 55.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
______
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Miljöstrateg, msf
Ordf msn
Klimatkommunernas
förening
Förtroendemannareg
Akten

9/2013-102

Val till föreningen Klimatkommunerna
Nynäshamns kommun är medlem i Klimatkommunerna. Varje kommun utser två
kontaktpersoner, en politiker och en tjänsteman till föreningen.
Ordföranden Anna Ljungdell (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse
ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och miljöstrategen vid miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen att vara kontaktpersoner i föreningen
Klimatkommunerna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och miljöstrategen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
vara kontaktpersoner i föreningen Klimatkommunerna.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_______
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Ec
Kc
Akten

16/2013-042

Resultatrapport
Ekonomichefen lämnar en rapport för mars 2013. Mars månads prognoser är
schematiska och en djupare analys kommer att göras efter april, i samband med
tertialuppföljningen.
______
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8/2013-002

Akten

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-06 §§ 14-33 och 2013-04-10 §§ 34-55.
Mark- och exploateringschefen har undertecknat köpekontrakt för fastigheten
Hantlangaren 2, ks handlingsnr 706/2013.
Kommunjuristen har beslutat avslå begäran om utlämnande av handling, ks
handlingsnr 714/2013.
Ekonomichefen har beslutat att nyupplåna 100 000 000 kronor, ks handlingsnr
731/2013.
Kommunchefen har beslutat utse budgetansvariga och attestanter på
kommunstyrelseförvaltningen, ks handlingsnr 624/2013.
Kommunchefen och ekonomichefen har undertecknat Reverser, Kommuninvest,
Ks handlingsnr 527, 528 och 529/2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
______
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Skrivelser och beslut
2013.474
Barn- och utbildningsförvaltningen avger inget yttrande i ärende - Ansökan från
IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Huddinge kommun.
2013.475
Barn- och utbildningsförvaltningen avger inget yttrande i ärende - Ansökan från
Steg för framtiden AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Botkyrka kommun.
2013.476
Barn- och utbildningsförvaltningen avger inget yttrande i ärende - Ansökan från
Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Haninge kommun.
2013.493
Arbetsgruppen mot exploatering av Hamnviksområdet - 1338 personer kräver
bevarat strandskydd vid Hamnviken.
2013.473
Socialnämnden - Protokollsutdrag, SN § 22 - Nedläggning av Solgården.
263/2012-024
Kommunfullmäktige har den 13 mars 2013, § 42, beslutat att anta bestämmelser
om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
2013.651
Länsstyrelsen i Sthlm - Kartläggning av klimatanpassningsarbetet på kommunal
nivå.
2013.664
KSL, Kommunförbundet Stockholms län, verksamhetsplan och budget 2013.
2013.681
Naturvärdesinventering, yttrande över kommande standarden, SIS, för
naturvärdesinventering. Ansvarig är Tekniska kommittén Naturvärdesinventering.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått remissen för yttrande, kopia av
yttrandet kommer att överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
2013.704
Mark- och miljööverdomstolen har den 8 april2 013 beslutat att meddela
prövningstillstånd för detaljplan för del av Himmelsö 1:6 i Nynäshamns kommun.
2013.707
Svenska Turistföreningen - Skydd av Lövhagens tätortsnära grönområden.
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2013.709
Kommunstyrelsen i Haninge kommuns beslut om inventering av brister och behov
av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014-2025
2013.710
Kommunstyrelsen i Haninge kommuns beslut gällande seminarier om Norviks
hamns påverkan på arbetstillfällen, arbetsplatsområden, kommunikationer och
miljön.
2013.717
Mark- och miljödomstolens deldom 2013-04-10 om ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken till utökad och ändrad verksamhet vid bolagets oljeraffinaderi i
Nynäshamn; nu frågor om villkor för utsläpp till luft.
2013.718
Folkbildningsrådets rapport till regeringen – Samlad bedömning av
folkbildningens samhällsbetydelse 2012.
2013.721
Msf - Budget- och attestansvariga på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
______
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Nacka tingsrätt
Akten

163/2007-427

Kalvö 1:25, Kalvö 1.11 m fl. Yttrande angående anläggande
och drift av hamn vid Norvikudden. Mål nr M2414-12
Ärendebeskrivning
Nacka tingsrätt har berett Nynäshamns kommun möjligheten att yttra sig över
bifogade handlingar enligt missiv aktbilaga 72. Yttrandet ska vara skriftligt och
inges – helst via e-post mmd.nacka @ dom.se - senast den 26 april 2013.
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat ärendet till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande, se bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_______
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Arbetsgivaravd
Akten

26/2013-020

Information om Kommunals varsel
Personalchef Annette Måhlstedt informerade om Kommunals varsel om
stridsåtgärd i Nynäshamns kommun.
Bakgrunden till varslet är tvist om ny huvudöverenskommelse mellan SKL och
Kommunal. Varslet om stridsåtgärder överlämnades den 15 april och avser
blockad mot nyanställning. Varslet omfattar förbundets medlemmar,
oorganiserade arbetstagare samt medlemmar i icke kollektivavtalsbundna
arbetstagarorganisationer. Medlare är utsedda och arbetar från den 17 april.
Blockaden, om den träder i kraft, gäller från och med kl.00.00 den 29/4.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till personalchefen att sända ut information
till de förtroendevalda.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

50(50)

Sammanträdesdatum

2013-04-24
Ks § 107

Fråga om Stockholms läns landstings beslut om
direktbussar
Ordföranden Anna Ljungdell (S) frågar Harry Bouveng (M) om beslutet i
Stockholms läns landstings Trafiknämnd om busslinjerna 861 C och buss 862.
Harry Bouveng (M) besvarar frågan och informerar om trafikplikten för pendeltåg
och busslinjer.
______
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