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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-22
Plats och tid

Nämndhuset Nynäshamn lokal: Landsort 2013-05-22 kl 08.30-11.30

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Agneta Tjärnhammar (M) och Thomas Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2013-05-27 kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

108-125

Eva Ryman
Ordförande

Daniel Adborn (FP)
Justerande

Agneta Tjärnhammar (M)

Thomas Johansson (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-22

Datum för
anslags uppsättande

2013-05-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-06-20

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande §§ 109-114, 116-125
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör i stället för Anna Ljungdell (S) § 108 och
§ 115
Roland Junerud (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP), ordförande §§ 108 och 115
Harry Bouveng (M), tjänstgör ej §§ 115 och 116 på grund av jäv
Marianne Jonsson (M) tjänstgör för Harry Bouveng §§ 115 och 116
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör §§ 108 och 115
Parvaneh Ahmadi (S)
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP)
Marianne Jonsson (M), tjänstgör §§ 115 och 116
Helen A Jonsson (M), t o m kl 10.30
Tommy Cumzelius (M) t o m kl 11.00
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Peter Björebo, ekonomichef
Staffan Bjurulf, näringslivschef § 108
Maria Landin, utvecklingschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 108§ 110, 114-124
Maria Strömkvist, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Viktor Morawski, upphandlingschef Södertörns upphandlingsnämnd § 112
Gunnar Karlsson, ordförande AB Nynäshamnsbostäder § 113
Greger Nilsson, VD AB Nynäshamnsbostäder § 113
Sanja Batljan, administrativ chef AB Nynäshamnbostäder § 113
Eva Ryman, sekreterare
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-05-22

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 22 maj 2013
108. Näringslivsfrågor
109. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
110. Rapport om Södertörnssamarbetet
111. Information om energi från Värmevärden AB
112. Information om upphandling, Viktor Morawski Södertörns
upphandlingsnämnd
113. Redovisning Nynäshamnsbostäder tertial 1
114. Kommunstyrelseförvaltningens svar på revisionsrapporten
”Granskning av den långsiktiga ekonomiska planeringen”
115. Årsredovisning 2012 för Södertörns upphandlingsnämnd
116. Årsberättelse 2012 för Södertörns brandförsvarsförbund
117. Kalvö 1:13, Kalvö 1:22, Yttrande över Nynas AB ansökan om tillstånd till
Miljöfarlig verksamhet vid oljeraffinaderiet i Nynäshamns kommun, M1406-07
118. Kalvö 1:22 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad
och ändrad verksamhet vid raffinaderiet i Nynäshamn, M2293-07
119. Antagande av regional klimat- och energistrategi för Stockholms län
120. Yttrande över förslag till arbetsprogram inför vattenförvaltningens
förvaltningsplan 2015-2021, Norra Östersjöns vattendistrikt
121. Svar på medborgarförslag om säker gångväg mellan Nickstabadet och Estö
122. Anmälan av delegationsbeslut
123. Skrivelser och beslut
124. Cirkulär
125. Fråga om det ökade antalet bränder i länet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 108

Näringslivsfrågor
Staffan Bjurulf, ny näringslivschef vid kommunstyrelseförvaltningen presenterar
sig.
Bodil Toll (M) frågar om Sakabs planer i Stora Vika.
Maria Landin, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om remiss
från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om anmälan från Sakab om ny
verksamhet i Stora Vika. Yttrande kommer att avges från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Samrådshandling om kalkbrottet har också inkommit
till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Daniel Adborn (FP) informerar om att Landshövdingen kommer att inbjudas för
överläggning om Stora Vika.
Agneta Tjärnhammar (M) önskar information om kommunstyrelsens
delegationsordning. Kommunchef Birgitta Elvås informerar om att en översyn av
kommunstyrelsens delegationsordning pågår och att information kan lämnas i
samband med att den reviderade delegationsordningen behandlas av
kommunstyrelsen i augusti.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 109

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnades.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 110

Rapport om Södertörnssamarbetet
Ordföranden (S) informerar om att Södertörns upphandlingsnämnd kommer att
sända ut ny upphandlingspolicy på remiss.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 111

Information om energi från Värmevärden AB
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 112

Information om upphandling
Viktor Morawski, upphandlingschef Södertörns upphandlingsnämnd informerar
om bakgrunden till bildandet av en gemensam nämnd, Södertörns
upphandlingsnämnd. Nämnden är gemensam för kommunerna Nynäshamn och
Haninge, Haninge kommun är värdkommun.
Information lämnas om organisationen av andra gemensamma
upphandlingsnämnder, syftet med bildandet av den gemensamma nämnden,
aktuellt regelverk och kommande ny lagstiftning, grundläggande principer för
upphandling och upphandlingsprocessen, m m. Upphandlingsnämnden har
personal på plats i Nynäshamn två dagar i veckan.
Ett nytt förslag till upphandlingspolicy har utarbetats och kommer att sändas ut på
remiss.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Akten

Ks § 113

86/2013-042

Redovisning Nynäshamnsbostäder tertial 1
Ordförande i AB Nynäshamnsbostäder Gunnar Karlsson, VD Greger Nilsson och
administrativ chef Sanja Batljan lämnar redovisning för tertial 1 2013.
Ordförande Gunnar Karlsson informerar bland annat om bolagets planer för
byggande i kv Telegrafen 12 och bolagets planer för kv Apotekaren. Bolaget
kommer att marknadsföra sig genom bostad Stockholm.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 114
Revisorerna
Ec
Akten

57/2013-007

Kommunstyrelseförvaltningens svar på revisionsrapporten
”Granskning av den långsiktiga ekonomiska planeringen”
Ärendebeskrivning
PwC har avlämnat en rapport (57/2013-007) gällande granskning av kommunens
långsiktiga ekonomiska planering. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om Kommunstyrelsen har en långsiktlig ekonomisk planering kopplad till
kommunens tillväxtplaner.
Revisorerna vill, efter den genomförda granskningen, få kommunstyrelsens och
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kommentarer rörande de bedömningar
som gjorts i rapporten.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 maj 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Kommunstyrelseförvaltningens
skrivelse som svar på revisionsrapporten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 58.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse
som svar på revisionsrapporten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse
som svar på revisionsrapporten.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-05-22

Ks § 115

91/2013-042

Akten

Årsredovisning 2012 för Södertörns upphandlingsnämnd
Ärendebeskrivning
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisning för år 2012.
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige.
Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen för 2012 och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns
upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2012.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 59.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen för 2012 och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns
upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen för 2012 och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns
upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2012.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Harry Bouveng (M) och Anna Ljungdell (S) i
handläggningen av ärendet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 116

83/2013-042

Akten

Årsberättelse 2012 för Södertörns brandförsvarsförbund
Ärendebeskrivning
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och
årsredovisning för år 2011.
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen,
varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna
årsredovisningen 2012 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
verksamhetsåret 2012.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 60.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna
årsredovisningen 2012 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
verksamhetsåret 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna
årsredovisningen 2012 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
verksamhetsåret 2012.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Harry Bouveng (M) i handläggningen av ärendet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 117
Nacka tingsrätt Markoch miljödomstolen
Msf
Ksf, Plc
Akten

53/2008-427

Kalvö 1:13, Kalvö 1:22, Yttrande över Nynas AB ansökan
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid oljeraffinaderiet i
Nynäshamns kommun, M1406-07
Ärendebeskrivning
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen bereder Nynäshamns kommun tillfälle
att yttra sig över bifogade handlingar. Yttrandet ska vara skriftligt och ha
inkommit till mark- och miljödomstolen senast den 3 juni 2013. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett yttrande, daterat 2013-04-28.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 62.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Nacka tingsrätt Markoch miljödomstolen
Msf
Ksf, Plc
Akten

Ks § 118

53/2008-427

Kalvö 1:22 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken till utökad och ändrad verksamhet vid
raffinaderiet i Nynäshamn, M2293-07
Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ger Nynäshamns kommun tillfälle
att yttra sig över aktbilaga 223 med tillhörande bilagor. Yttrandet ska vara
skriftligt och ska ha inkommit till mark- och miljödomstolen senast den 3 juni
2013. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett yttrande, daterat
2013-04-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 63.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 119

98/2012-379

Akten

Antagande av regional klimat- och energistrategi för
Stockholms län
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Stockholms län har skickat en rekommendation till samtliga
kommuner i Stockholms län att anta Länsstyrelsen i Stockholms läns reviderade
förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län.
Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en regional klimat- och
energistrategi som ska vara till ledning för det samlade klimatarbetet i länet. Den
är inget handlingsprogram utan behöver kompletteras med konkreta
åtgärdsdokument. Strategin är avsedd att fungera som länets strategi, inte enbart
Länsstyrelsens. I strategin presenteras fem regionala mål och sex tematiska
delstrategier med förslag till åtgärder.
Ett förslag till strategin har varit ute på remiss under juni till oktober 2011.
Nynäshamns kommun lämnade yttrade (2011-10-19, KS §269) som generellt var
positiv, men med några anmärkningar, bland annat kring avsaknad av mål om
klimatanpassning samt konkret handlingsplan och nyckeltal.
KSLs styrelse skickade 2012-03-29 ut den regionala klimat- och energistrategin
till kommunen för antagande, vilken i sista stund drogs tillbaka för revidering då
Länsstyrelsen bedömde att en fördjupad genomgång av inkomna synpunkter med
vissa justeringar behövdes.
Klimatstrategi- och energistrategin har nu reviderats något och har åter skickats ut
av KSLs styrelse för antagande i kommunen 2013-03-21.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 april 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
anta Klimat- och energistrategin för Stockholms län.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 64.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
anta Klimat- och energistrategin för Stockholms län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-05-22
Ks § 119
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
anta Klimat- och energistrategin för Stockholms län.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 120
Vattenmyndigheten
i Norra Östersjöns
vattendistrikt
Akten

293/2012-422

Yttrande över förslag till arbetsprogram inför vattenförvaltningens förvaltningsplan 2015-2021, Norra Östersjöns
vattendistrikt
Ärendebeskrivning
Vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv
ska ge möjlighet för berörda att delta i arbetet. Samrådet ger möjlighet för alla
som är intresserade och berörs av vattenfrågor att delta och påverka inriktningen
på det arbete som ska leda fram till den förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer som ska fastställas i slutet av 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 65.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
yttrande som sitt eget.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2013-05-22

Akten

Ks § 121

272/2011-061

Svar på medborgarförslag om säker gångväg mellan
Nickstabadet och Estö
Ärendebeskrivning
Pia Lardéus har i ett medborgarförslag daterat den 19 oktober 2011 föreslagit att
alla träd tas bort längs med vattnet, från badstrandens början (Nickstabadet) till
båthamnen vid Gröndalsviken, för att öka säkerheten för gående och cyklande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 66.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 122

8/2013-002

Akten

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2013-05-07 §§ 56-69.
Ekonomichefens beslut att nyupplåna hundramiljoner kronor, ks handlingsnr
731/2013.
Säkerhetsansvarig har avgett yttrande om ansökan till hemvärnet, ks handlingsnr
795/2013.
Tillfälliga beslut om ledighet med lön § 7 LFF, ks handlingsnr 930/2013.
Folkhälsosamordnaren har beslutat att bevilja ansökan om bidrag till
teaterföreningen Polhem, ks handlingsnr 828/2013.
Kommunchefen har beslutat utse budgetansvariga och attestanter, ks handlingsnr
925/2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 123

Skrivelser och beslut
219/2012-109
Kommunfullmäktiges beslut, § 57/2013, kommunstrategi för Nynäshamns
kommun.
2013.767
Haninge kommun, Södertörns upphandlingsnämnd - Antagande av Södertörns
upphandlingsnämnds dokumenthanteringsplan § 12.
2013.727
Länsstyrelsen - Kungörelse - Miljöfarlig verksamhet, Nynäshamns kommun Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, Statoil Fuel & Retail Sverige AB,
fastigheten Kalvö 1:24.
2013.847
Protokollsutdrag, socialnämnden § 46/2013 - Svar på medborgarförslag angående
förebyggande brottshämmande verksamhet i form av stadsdelsvolontärer.
2013.915
KHR - Sammanträdesprotokoll - Kommunala Handikapprådet 24 april 2013.
2013.916
KPR - Sammanträdesprotokoll - Kommunala Pensionärsrådet 24 april 2013.
2013.924
Budget- och attestansvariga på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
2013-05-01.
2013.883
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 76/2013, Viaskolan,
barn och utbildningsförvaltningen ventilationsentreprenad, tilläggsbeslut.
2013.919
Näringsdepartementet - Regeringsbeslut - Uppdrag åt Trafikverket avseende
samverkan mot alkohol och droger i trafiken.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21(22)

Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 124

Cirkulär
13:13 Vårpropositionen för år 2013
13:16 Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad PO
för år 2014
13:17 Budgetförutsättningar för åren 2013-2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna,
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-22
Ks § 125

Fråga om det ökade antalet bränder i länet
Harry Bouveng (M) frågar om hur situationen ser ut i Nynäshamn med anledning
av det ökade antalet bränder i länet.
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om hur situationen ser ut i kommunen och
samverkansfunktionen som finns i länet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

