Kommunstyrelsen
Sida

1(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-19
Plats och tid
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Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera
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Jörgen Måhlgren (S) och Tommy Cumzelius (M)
Kommunstyrelseförvaltningen 2013-06-24 kl 10.00
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Daniel Adborn (FP)
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Jörgen Måhlgren (S)

Tommy Cumzelius (M)
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Förvaringsplats
för protokollet
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Eva Ryman
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-19

Plats och tid

Nämndhuset, lokal: Landsort, 2013-06-19 kl 08.30-10.30

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Jörgen Måhlgren (S) och Tommy Cumzelius (M)
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-19

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

134-135

Eva Ryman
Ordförande

Daniel Adborn (FP)
Justerande

Jörgen Måhlgren (S)

Tommy Cumzelius (M)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-06-19 §§ 134-135

Datum för
anslags uppsättande

2013-06-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-07-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-19

Beslutande §§ 126-133, 136-144
Daniel Adborn (FP), ordförande
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S)
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S), tjänstgör för Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Tommy Cumzelius (M), tjänstgör för Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S)
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP)
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Peter Björebo, ekonomichef
Bertil Lindberg, planeringschef
Anna Eklund, planeringschef
Antonio Ahmeijenda, exploateringschef
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Maria Schneider (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Ola Hägg (S), ordförande socialnämnden fr om kl 8.55
Birgitta Dahlin, chef för barn- och utbildningsförvaltningen § 144
Eva Ryman, sekreterare
______
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Beslutande §§ 134 och 135
Daniel Adborn (FP), ordförande
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S)
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S), tjänstgör för Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Tommy Cumzelius (M), tjänstgör för Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S)
Dick Larsson (C)
Bo Persson (FP)
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Peter Björebo, ekonomichef
Bertil Lindberg, planeringschef
Anna Eklund, planeringschef
Antonio Ahmeijenda, exploateringschef
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Maria Schneider (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Eva Ryman, sekreterare
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 19 juni 2013
126. Näringslivsfrågor
127. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
128. Rapport om Södertörnssamarbetet
129. Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2013
130. Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari –
30 april 2013
131. Mål och budget 2014 samt ekonomisk plan för 2015-2017
132. Ramavtal för utveckling av västra Segersäng
133. Revidering av delmål till Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016
134. Yttrande över rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs
Östersjökusten i Stockholms län
135. Regional cykelplan för Stockholms län
136. Samråd om förslag till Botkyrkas nya översiktplan
137. Svar på motion om att förbättra vattenkvalitén Östersjön
138. Svar på motion om utbildning av SRY handledare inom städning
139. Svar på medborgarförslag om att inrätta två rastplatser för hundar
140. Resultatrapport
141. Anmälan av delegationsbeslut
142. Skrivelser och beslut
143. Fråga om Alla kan projektet
144. Fråga om sommarjobben
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 126

Näringslivsfrågor
Planeringschef Bertil Lindberg rapporterar om att nye näringslivschefen för
närvarande arbetar med att kontakta kommunens olika näringslivsgrenar för att
skapa kontakt med företagarna.
Kommunstyrelsens temadag den 25 augusti kommer att ägnas åt besöksnäringen.
______
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Ks § 127

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnas.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 128

Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om att den årliga Södertörnsdagen
kommer att vara den 30 september. Kommunledningen och tjänstemän från
respektive kommun deltar. Ämnet som kommer att diskuteras är infrastrukturens
betydelse för samhällsplaneringen.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ec
Kc
Akten

Ks § 129

86/2013-042

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden
1 januari - 30 april 2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för
kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2013.
Utfall 2013-04-30 och prognos 2013
Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2013-04-30 uppgår till
5,1 mnkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret 2013 är ett resultat på 2,5 mnkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T1) för
kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T1) för
kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2013.
______
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 130
Bun
Msn
Ekavd
Akten

86/2013-042

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun,
perioden 1 januari - 30 april 2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas
uppföljningsrapporter upprättat en rapport för den verksamhet som bedrivits under
perioden januari till april 2013. Rapporten innehåller en redovisning av periodens
resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet
2013.
Budgetuppföljning januari-april
Resultatet totalt för perioden uppgår till 4,8 mnkr mot budgeterat 3,2 mnkr, alltså
ett överskott med 1,6 mnkr jämfört med budget.
Verksamhetens nettokostnad, som omfattar alla externa intäkter och kostnader
utom skatt och finansnettot, är 6 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkterna och
generella statsbidrag är 3 mnkr högre än budgeterat. Kommunens finansiella
nettokostnad för perioden januari till april 2013 uppgår till 1mkr, vilket är 6 mkr
lägre än budgeterat. Orsaken till avvikelsen är dels högre finansiella intäkter än
periodiserat och dels lägre räntekostnader, främst beroende på senareläggning av
upplåning.
Investeringsverksamheten för perioden uppgår till 267 mnkr, varav
Stockholmsmarken utgör 255 mnkr.
Personal
Antalet anställningar omräknat till heltid (exkl vik) uppgick i april 2013 till 1 669,
vilket är 40 anställningar färre än motsvarande period förra året. Jämfört med
motsvarande period 2011 uppgår minskningen till 18 anställningar.
Sjuktalen har ökat under årets fyra första månader jämfört med motsvarande
period 2011 och 2012. Sjuktimmar i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid
under januari-april (gäller alla anställda) var 7,1 % (6,2 % 2011 och 7,0 % 2012).
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 130
Prognos 2013
Prognosen för helåret 2013 är ett underskott med -29,7 mnkr. Det beräknade
resultatet är 40,7 mnkr sämre än budget, trots att skatter och generella statsbidrag
beräknas bli 5,9 mnkr högre än budgeterat. Av underskottet utgör nämndernas
verksamhet -26,4 mnkr. Att även finansförvaltningen uppvisar ett prognostiserat
underskott beror på ökade pensionskostnader p.g.a. sänkningen av
diskonteringsräntan.
I en avstämning mot balanskravet uppgår kommunens prognostiserade resultat till
-17,7mnkr.
Sammanfattning av det ekonomiska läget
Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att samtliga nämnder och dess
förvaltningar vidtar åtgärder för att anpassa sina kostnader till budgetramarna.
Barn- och utbildningsnämnden erhöll viss kompensation för ökade lönekostnader
i Mål och budget 2013 p.g.a. läraravtalet, men inte i den omfattningen att den
täckte kostnadsökningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Barn- och
utbildningsnämnden erhåller ett tilläggsanslag om 2 mnkr för att kompensera de
ökade lönekostnaderna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått ökade kapitaltjänstkostnader i och
med att flera stora investeringar har avslutats. Någon ökning av kommunbidraget,
för att kompensera nämnden för de ökade kostnaderna, skedde inte i samband
med att Mål och budget 2013 beslutades. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden erhåller ett tilläggsanslag om 1 mnkr
för att kompensera de ökade kapitaltjänstkostnaderna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna Tertialuppföljningsrapporten för 1 januari – 30 april 2013.
Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas att
vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten.
Kommunstyrelsen beslutar att:
Bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2 mnkr för ökade
lönekostnader. Vilket finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 130
Bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 1 mnkr för
täckning av kapitaltjänstkostnader inom gata och park. Vilket finansieras ur
kommunstyrelsens ofördelade medel.
Föredragning
Ekonomichef Peter Björebo föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna Tertialuppföljningsrapporten för 1 januari – 30 april 2013.
Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas att
vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2 mnkr för ökade
lönekostnader. Vilket finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel.
Bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 1 mnkr för
täckning av kapitaltjänstkostnader inom gata och park. Vilket finansieras ur
kommunstyrelsens ofördelade medel.
_________
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 131
Kfn
Bun
Son
Msn
Ec
Kc
Akten

88/2013-041

Mål och budget 2014 samt ekonomisk plan för 20152017
Ärendebeskrivning
På uppdrag av den politiska ledningen bifogas förslag till Mål- och budget 20132016 samt ekonomisk plan för 2014-2016.
Framlagt förslag till Mål- och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 20142016 utgör en ram vilken kan komma att justeras under den fortsatta
beredningsprocessen. Förslaget kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen i
oktober varefter kommunfullmäktige tar beslut på fullmäktigesammanträdet i
november.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål- och
budget för år 2013-2016 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren
2014-2016 i enlighet med den politiska majoritetens förslag från
Socialdemokraterna och Folkpartiet.
Föredragning m m
MBL-förhandlingsprotokoll från 2013-06-12 delas ut vid sammanträdet.
Följande budgetförslag har inkommit: Budgetförslag från Socialdemokraterna och
Folkpartiet, budgetförslag från Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna,
budgetförslag från Centerpartiet, budgetförslag från Sorundanet och budgetförslag
från Vänsterpartiet.
Ekonomichef Peter Björebo föredrar ärendet och en reviderad sida 40 i förslaget
till mål och budget delas ut vid sammanträdet.
Yrkanden
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till budgetförslag från Moderata
samlingspartiet och Kristdemokraterna och avslag till övriga budgetförslag.
Sverre Launy (V) yrkar bifall till budgetförslag från Vänsterpartiet.
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Sammanträdesdatum
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Ks § 131
Ordföranden (FP) yrkar bifall till budgetförslag från Socialdemokraterna och
Folkpartiet.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Bifall till budgetförslag från Socialdemokraterna och Folkpartiet, eller bifall till
budgetförslag från Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna eller bifall till
budgetförslag från Vänsterpartiet.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall till budgetförslag från
Socialdemokraterna och Folkpartiet eller bifall till budgetförslag från Moderata
samlingspartiet och Kristdemokraterna eller bifall till budgetförslag från
Vänsterpartiet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla budgetförslag
från Socialdemokraterna och Folkpartiet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål- och
budget för år 2013-2016 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren
2014-2016 i enlighet med den politiska majoritetens förslag från
Socialdemokraterna och Folkpartiet.
Reservationer
Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M), Marianne Jonsson (M) och Tommy
Cumzelius (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta Tjärnhammars
yrkande.
______
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Ks § 132

104/2013-251

Mex
Akten

Ramavtal för utveckling av västra Segersäng
Ärendebeskrivning
Den nya bostadsbebyggelsen inom östra Segersäng har utvecklats i enlighet med
2002 års exploateringsavtal och är i huvudsak slutförd.
Den fortsatta utvecklingen av Segersäng är en del av kommunens långsiktiga
planeringsstrategi i enlighet med 2012 års översiktsplan, som anger en fortsatt
utveckling i anslutning till befintliga bebyggelseområden i Segersäng genom
förtätning av bebyggelsen kring stationsområdet och nyexploatering av västra
Segersäng.
Kommunen har som ägare av marken i västra Segersäng unika möjligheter att
påverka eller själv bestämma hur området ska utvecklas.
Småa har som exploatör med framgång utvecklat den nya bostadsbebyggelsen i
östra Segersäng, skapat en särpräglad karaktär för området och byggt boendemiljöer med höga kvalitéer. Genom utbyggnaden av den nya tätorten har Småa
särskild kunskap om ortens utvecklingsförutsättningar och de lokala
marknadsförutsättningarna.
Kommunen har i dialog med Småa gjort en översiktlig kartläggning av
möjligheterna till nyexploatering i västra Segersäng för i huvudsak småhus.
Dialogen har resulterat i att kommunen har träffat ett ramavtal med Småa i syfte
att åstadkomma en nyexploatering för bostäder inom västra Segersäng om 175200 småhus. Avtalet lägger fast ramarna för avgränsning och inriktning för en
detaljplan, parternas åtaganden och samverkan, samt villkoren för ett tilltänkt s.k.
markanvisningsavtal.
Detaljplanen ska omfatta området för nyexploatering i västra Segersäng, området
kring pendeltågsstationen och en tillfredsställande trafiklösning för
Segersängsvägen.
Överlåtelse av mark ska ske genom ett markanvisningsavtal, som mellan parterna
även slutligt reglerar frågor om genomförande av exploateringen, ansvarsfördelning, m.m. Markanvisningsavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige
och villkoras av att detaljplan antas.
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Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 132
Det nu aktuella ramavtalet är villkorat av att Nynäshamns kommunstyrelse
godkänner avtalet senast den 1 december 2013 och att beslutet vinner laga kraft.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 juni 2013.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna undertecknat ramavtal för utveckling av västra Segersäng.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vid
kommunstyrelsens sammanträde informera om hur ärendet hanteras i
bokföringen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna undertecknat ramavtal för utveckling av västra Segersäng.
Föredragning
Ekonomichef Peter Björebo och exploateringschef Antonio Ahmeijenda
informerar om hur ärendet hanteras i bokföringen.
Yrkanden
Sverre Launy (V) yrkar avslag till avtalet.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Ks § 132
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat ramavtal för utveckling av
västra Segersäng.
Reservation
Sverre Launy (V) avger följande skriftliga reservation:
Nynäshamn är i stort behov av ökad tillgång på hyresrätter till en rimlig kostnad.
Några sådana finns inte planerade i det redovisade ramavtalet. Därför yrkar vi
avslag till avtalet.
_______
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211/2008-403

Akten

Revidering av delmål till Nynäshamns kommuns lokala
miljömål 2010-2016
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommuns lokala miljömål (Kf §115, 2009-06-10) består av
övergripande inriktningsmål, att uppnå på lång sikt, och tidsatta detaljerade
delmål, att nå på kortare sikt. Under en treårsperiod väljs ett antal delmål ut inom
varje miljömålsområde. Nu görs en övergripande revidering av de lokala
miljömålen som löper ut 2016.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 20 maj 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta
1. Revidering av delmål i Nynäshamns kommuns lokala miljömål 20102016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2013, § 74.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
anta revidering av delmål i Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016.
Yrkande
Bodil Toll (M) yrkar att delmål 1 under miljömålsområde 2 ska strykas och yrkar i
övrigt bifall till förslaget.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förslaget i sin helhet eller bifall bifall till förslaget i enlighet med Bodil
Tolls (M) yrkande.
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Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall till förslaget i sin helhet eller bifall
till Bodil Tolls (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
förslaget i sin helhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta revidering av delmål
i Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016.
Reservationer
Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M), Marianne Jonsson (M) och Tommy
Cumzelius (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bodil Tolls yrkande.
______
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Länsstyrelsen
Akten

77/2013-219

Remissvar på förslag till nya rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs Östersjökusten i länet
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till nya
rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i länet.
Lägsta tillåtna grundläggningsnivå för Nynäshamns kommuns kust föreslås ligga
på 3 meter över nuvarande normalvattennivå.
Länsstyrelsen vill ha kommunens synpunkter på förslaget senast den 19 juni 2013.
Länsstyrelsen förslag till rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs
Östersjökusten på 3 meter över nuvarande normalvattennivå ligger över
kommunens beslutade lägsta nivåer vilka för närvarande ligger på 2,5 meter för
samhällsviktig verksamhet och 2 meter för övrig bebyggelse. De nya
rekommendationerna föreslås vara tillämpliga både vid planläggning och
bygglovärenden enligt Plan- och Bygglagen samt dispens och tillstånd enligt
Miljöbalken.
När ändringar sker i befintliga lågt liggande bebyggelseområden bör den fysiska
planeringen syfta till att minska sårbarheten för eventuella översvämningar.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 maj 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1 Anta yttrandet som sitt eget.
2

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2013, § 134.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet som sitt eget.
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Sverre Launy (V) anmäler att han inte deltar i beslutet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______
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Trafikverket
Msf
Akten

85/2013-312

Regional cykelplan för Stockholms län
Ärendebeskrivning
Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss
av Trafikverket Region Stockholm, Tillväxt, miljö och regionplanering och
Trafikförvaltningen inom landstinget samt Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ett gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna över Regional cykelplan för
Stockholms län har utarbetats, daterat den 14 maj 2013.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har behandlat ärendet den 28 maj 2013,
§ 101.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas förslag till yttrande
över ”Regional cykelplan för Stockholms län” samt som tillägg till detta Miljöoch samhällsbyggnadsnämndens yttrande, som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2013, § 76.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
Södertörnskommunernas förslag till yttrande över ”Regional cykelplan för
Stockholms län” samt som tillägg till detta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas förslag till yttrande
över ”Regional cykelplan för Stockholms län” samt som tillägg till detta miljöoch samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt eget.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23(34)

Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 136
Botkyrka kommun
Planeringschefen
Msf
Akten

63/2013-212

Yttrande över förslag till översiktsplan för Botkyrka
kommun
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över samrådsförslag till ny
översiktsplan för Botkyrka kommun.
Nynäshamns kommuns norra och nordvästra del angränsar till Botkyrka i både land
och vatten. På land sammanbinds kommunerna genom väg 225 samt några mindre
vägar. Den regionala grönkilen Hanvedenkilen löper genom bägge kommunerna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2013, § 77.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar anta miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget.
_______
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355/2008-060

Akten

Svar på motion om åtgärder för att förbättra
vattenkvaliteten i Östersjön.
Ärendebeskrivning
Sverre Launy (V) och Carina Kornefalk (V) har i en motion daterad den 3
december 2008 anfört att Nynäshamn är beroende av en god miljö för sin framtida
utveckling. Det gäller både för kommunens enskilda invånare och för dess
näringsliv, inte minst den del som baseras på turism. Utsläpp av närsalter, framför
allt kväve och fosfor, bedöms vara de främsta orsakerna till den återkommande
algblomningen i Östersjön. Försök med musselodlingar visar att blåmusslan
genom sin förmåga att binda kväve och fosfor är en mycket effektiv vattenrenare.
I och med framförandet av detta föreslås det i motionen att kommunfullmäktige
beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för EUbidrag samt medverka till att en ansökan om försöksverksamhet av
musselodlingar görs. Vidare föreslår motionärerna att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att i samarbete med möjliga lokala intressenter i skärgården ta initiativ till
att försök med musselodlingar kommer till stånd.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010, § 22, beslutades att
återremittera ärendet för att ytterligare bereda det genom att inhämta information
från pågående försök med musselodlingar i Östersjön samt för att inhämta
utlåtande från sakkunniga inom området.
Även vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 oktober 2011,
§ 171, beslutades att återremittera ärendet för vidare utredning för att inhämta de
slutgiltiga resultaten från de pågående försöken av musselodlingar i Östersjön
samt att ta fram en kostnadsuppskattning av en eventuell musselodling.
Ärendet har remitterats till Svealands kustvattenvårdsförbund och Skärgårdens
intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO).
SIKO kom in med remissvar daterat den 20 december 2008. SIKO ställer sig
positiva till alla initiativ att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. De ställer sig
helt bakom förslaget att undersöka förutsättningarna för försöksverksamhet
gällande musselodlingar i skärgården.
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Svealands kustvattenvårdsförbund kom in med ett remissvar daterat den 4 februari
2009. I sitt yttrande säger de sig vara medvetna om musslornas dokumenterade
goda förmåga att rena vatten men skriver samtidigt att Nynäshamn kommuns
vatten ligger på gränsen till musslornas utbredningsområde p.g.a. den låga
salthalten. Vidare nämns att pågående försöksodlingar finns i Ålands skärgård och
utanför Mönsterås och att resultaten från dessa projekt bör inhämtas innan
ytterligare försök eller odling i stor skala genomförs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2013, § 78.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Yrkande
Sverre Launy (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag eller bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag eller bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
kommunstyrelseförvaltningens förslag att motionen avslås.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Reservation
Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
______
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302/2012-060

Svar på motion om utbildning av SRY-handledare inom
kommunens städverksamhet
Ärendebeskrivning
Georgios Tsiouras (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige, daterad
2012-12-21. I motionen framhålls vikten av att städningen i kommunen utförs
”med rätt kompetens”. Motionären anser det därför angeläget att kommunens
lokalvårdare erhåller erforderlig kompetensutveckling. Motionären hoppas att det
ska leda till högre effektivitet, ökad produktivitet och att medarbetarna därigenom
utvecklas i arbetet. Som ett steg för att utveckla kompetensen hos lokalvårdarna
föreslås att en eller flera anställda utbildas till diplomerade SRY-handledare. I
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet finns mer
information om vad SRY är.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2013, § 79.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
_______
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252/2011-061

Akten

Svar på medborgarförslag - inrätta två hundrastplatser i
Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Marianne Andersson har i ett medborgarförslag daterat den 8 september 2011
föreslagit att två väl tilltagna rastplatser för hundar borde inrättas, ett i södra
Nynäshamn och ett i norra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget om att inrätta två hundrastplatser i Nynäshamn.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget om att inrätta två hundrastplatser i Nynäshamn.
Yrkande
Sverre Launy (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller
bifall till medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget om att inrätta två hundrastplatser i Nynäshamn.
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Reservation
Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
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16/2013-042

Resultatrapport
Ekonomichef Peter Björebo föredrar muntligt rapport för maj 2013.
______
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8/2013-002

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2013-06-04 §§ 70-81.
Folkhälsosamordnarens beslut 2013-05-14 om bidrag till Nynäshamns golfklubb,
ks handlingsnr 1008/2013.
Folkhälsosamordnarens beslut 2013-05-14 om bidrag till föreningen RSMH
hamnen, ks handlingsnr 1009/2013.
Folkhälsosamordnarens beslut 2013-05-14 om bidrag till Röda korset
Nynäshamnskretsen, ks handlingsnr 1010/2013.
Kommunchefens beslut att utse budgetansvariga och attestanter för
kommunstyrelseförvaltningen, ks handlingsnr 1018/2013.
Kommunstyrelsens ordförande har utfärdat rättegångsfullmakt för Annika Fri och
Bengt-Arthur Brewitz, i mål nr: P 2324-13, Mark- och miljööverdomstolen, ks
handlingsnr 1074/2013.
Mark- och exploateringschefen har utfärdat fullmakt för mark- och
exploateringsingenjör Sara Hagelin och Sanda Zachrisson, fullmakten gäller för
lantmäteriförrättningar för samtliga av kommunstyrelsens mark- och exploatering
ägda fastigheter, ks handingsnr 1139/2013.
Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under februari – maj 2013 med stöd av kommunstyrelsens
delegation - anmälan
1. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (BS), 2013-02-01.
2. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (AH), 2013-02-20.
3. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Kommunal, 2013-03-06.
4. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med LR, 2013-03-20.
5. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Akademikerförbundet SSR,
2013-03-26.
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6. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor, LOK 13, med
Vision, 2013-05-03.
7. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Lärarnas Riksförbund, 2013-0515.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32(34)

Sammanträdesdatum

2013-06-19

Ks § 142
Akten

Skrivelser och beslut
111/2013-110

Valnämnden beslutade den 28 maj 2013, Vn §1, att valdistriktsindelningen i
Nynäshamns kommun förblir oförändrad enligt den nu gällande indelningen som
beslutades av kommunfullmäktige den 8 oktober 2008 §, 157 och den 5 november
2008, § 183.
2013.1024
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund - Pressmeddelande - Effektiv näring projekt om lagring och spridning av hästgödsel .

2013.1140
Pwc - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

2013.1141
Pwc - Granskning av kommunens utformning av fakturor till privatpersoner.
2013.1121
Protokollsutdrag Msn § 88 - Yttrande över revisorernas granskning av den
långsiktiga ekonomiska planeringen.
2013.1192
Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter samt strandskyddsbestämmelser för
arbeten i samband med restaurering av räcken och trappor på fastigheten Landsort
1:1 i Öja-Landsorts naturreservat, Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
_______
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268/2012-009

Planeringschefen
Akten

Fråga om Alla kan projektet
Sverre Launy (V) frågar hur bidragen fördelas inom Alla kan projektet och hur
planeringen ser ut för Nickstaområdet och Ösmo.
Planeringschef Bertil Lindberg informerar om beslutat stöd till Sorundafestivalen.
Planeringschefen föreslår att de två projektledarna vid kommunstyrelsens
sammanträde i augusti redovisar hur projektet är upplagt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in projektledarna för Alla kan projektet för
en uppföljning av projektet under hösten 2013.
______
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Fråga om sommarjobben
Agneta Tjärnhammar (M) frågar om vad som gäller för de som inte får
sommarjobb.
Birgitta Dahlin, chef för barn- och utbildningsförvaltningen informerar om
sommarjobbssatsningen.
_______
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