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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-08-21

Beslutande
Daniel Adborn (FP), ordförande
Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S)
Jörgen Måhlgren (S), t o m kl 12.00 § 172
Roland Junerud (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S) §§ 173-176
Parvaneh Ahmadi (S), tjänstgör för Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras ( M)
Sverre Launy (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S), tjänstgör del av sammanträdet
Bo Persson (FP)
Marianne Jonsson (M)
Helen A Jonsson (M)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef §§ 145-157
Bertil Lindberg, Norvikskoordinator
Liselott Vahermägi, ordförande barn- och utbildningsnämnden
Maria Schneider (S) , ordförande kultur- och fritidsnämnden
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Staffan Bjurulf, näringslivschef § 145
Björn Söderberg , Värmevärden AB § 148
Cathrine Forsberg, folkhälsosamordnare § 149
Petra Garnås, projektledare Alla kan-projektet § 149
Yvonne Westling Dahl, projektledare Alla kan-projektet § 149
Annika Fri, kanslichef §§ 149-176
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef §§ 149-176
Peter Björebo, ekonomichef §§ 149-176
Anna Eklund, planeringschef §§ 149-176
Johan Graf, mark- och exploatering § 158
Eva Ryman, sekreterare
________
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Sammanträdesdatum

2013-08-21

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 21 augusti
2013
145. Näringslivsfrågor
146. Rapport från kommunstyrelsen ledamöter
147. Rapport om Södertörnssamarbetet
148. Information av Björn Söderberg, Värmevärden AB
149. Information om Alla kan-projektet
150. Tecknande av kommunens bankkonton samt undertecknande av checkar och
växlar
151. Undertecknande av handlingar
152. Ny delegationsordning för kommunstyrelsen
153. Utvärdering av den beslutade organisationen av planprocessen
154. Revisorernas granskning av kommunens utformning av fakturor till
privatpersoner
155. Revisorernas skrivelse – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen
156. Yttrande över promemoria om förändringar av Trängselskatten i Stockholm
med anledning av Trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden
157. Yttrande över betänkandet "En effektivare plan- och bygglovprocess"(SOU
2013:34)
158. Förvärv av fastigheten Svarven 8 genom förvärv av samtliga aktier i Letupa
AB
159. Exploateringsavtal för Norr Enby 1:57 m fl
160. Detaljplan för Norr Enby 1:57 med flera, bostäder i Grödby
161. Felparkeringsavgifter för olovlig parkering
162. Kommunens allmänna anslagstavlor
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Sammanträdesdatum

2013-08-21
163. Svar på motion om policy och riktlinjer för bisysslor för anställda i
Nynäshamns kommun
164. Svar på motion angående kommunbrevlådor
165. Svar på medborgarförslag om ny förvaltningsmanual för
Nynäshamnsbostäders uthyrning av garage
166. Svar på medborgarförslag om vattenspel på Stadshusplatsen
167. Svar på medborgarförslag om att minska barngrupperna på förskolorna till 15
barn och tre pedagoger per avdelning
168. Svar på medborgarförslag om att minska barngrupperna på förskolan Fjärden
169. Svar på medborgarförslag om att ge möjlighet till medborgare att få direkt
inflytande i avgörande frågor för kommunen
170. Svar på medborgarförslag om att servera ekologisk mjölk i förskolan och i
skolan
171. Svar på medborgarförslag om tydligare skyltning vid korsningen Konsul
Johnssons väg och Åkervägen
172. Ekonomisk redovisning
173. Skrivelser och beslut
174. Anmälan av delegationsbeslut
175. Cirkulär
176. Kurser och konferenser
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Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 145

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Staffan Bjurulf rapporterar att han träffat företagare i kommunen
och diskuterat hur man kan få mer kraft i det gemensamma arbetet.
Den 23 september genomförs en utvecklingsdag om centrumutveckling. En
inbjudan kommer att sändas ut även till fastighetsägarna.
Näringslivschefen rapporterar vidare om att en ny näringslivsstrategi kommer att
utarbetas.
Jörgen Måhlgren (S) påtalar behovet av informationstavlor i Nynäshamns
industriområde. Näringslivschefen tar med sig frågan.
_______
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2013-08-21
Ks § 146

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Bodil Toll (M) frågar om det finns något att rapportera om Stora Vika.
Kommunchef Birgitta Elvås önskar återkomma med information till
kommunstyrelsen efter samhällsbyggnadsberedningens sammanträde nästa vecka.
Ordföranden (FP) rapporterar att han tillsammans med va-chefen besökt Sakab
och diskuterat planerna för Stora Vika.
______
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Rapport om Södertörnssamarbetet
Inga rapporter lämnades.
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2013-08-21
Ks § 148

Information av Björn Söderberg Värmevärden AB
Björn Söderberg, Värmevärden AB informerar om kraftvärmeverket i
Nynäshamn. Information lämnas om energisystemet i Nynäshamn, hur systemet
samarbetar med raffinaderiet och fastigheter i Nynäshamn. LIP-bidrag lämnades
vid starten av verket. Verket i Nynäshamn har 2014 funnits i 10 år. Information
lämnas om bränslen som används och hur bränslefördelningen ser ut under ett år.
Information lämnas också om kostnadsökningar, samt nuvarande utmaningar. Det
finns en gemensam prissättning för alla kunder i Nynäshamn.
________
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Ks § 149

69/2011-449

Akten

Information om Alla kan-projektet
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2013, § 143, att bjuda in projektledarna
för Alla kan projektet för en uppföljning under hösten 2013.
Projektledarna Petra Garnås och Yvonne Westling Dahl informerar om
uppstartade projekt inom ”Alla kan projektet”.
______
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Sammanträdesdatum

2013-08-21
Akten
Ks ordf
Ks vice ordf
Ekonomiavd

Ks § 150

147/2013-002

Tecknande av kommunens bankkonton samt
undertecknande av checkar och växlar
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad den 5 juli
2013.
Förslag till beslut
1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av någon av kommunstyrelsens
ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice ordförande Daniel
Adborn i förening men någon av ekonomichef Peter Björebo och
enhetschef Dan Olén
2. Kvittering eller överlåtelse av till kommunen eller någon av dess nämnder
eller styrelser ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas antingen
av någon av kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och
kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Adborn i förening med någon
av ekonomichef Peter Björebo och enhetschef Dan Olén eller om checkens
eller växelns belopp understiger 10 000 kr av någon av ekonomichef Peter
Björebo och enhetschef Dan Olén i förening med någon av
verksamhetscontroller Siv Jatko, ekonom Michael Rosendahl,
verksamhetscontroller Sirpa Slotte och verksamhetscontroller MarieLouise Stålbom.
3. Detta beslut träder i kraft den 1 september 2013, då kommunstyrelsens
beslut den 19 januari 2011, § 35, upphör att gälla.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 86.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 150
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av någon av kommunstyrelsens
ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice ordförande Daniel
Adborn i förening men någon av ekonomichef Peter Björebo och
enhetschef Dan Olén
2. Kvittering eller överlåtelse av till kommunen eller någon av dess nämnder
eller styrelser ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas antingen
av någon av kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och
kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Adborn i förening med någon
av ekonomichef Peter Björebo och enhetschef Dan Olén eller om checkens
eller växelns belopp understiger 10 000 kr av någon av ekonomichef Peter
Björebo och enhetschef Dan Olén i förening med någon av
verksamhetscontroller Siv Jatko, ekonom Michael Rosendahl,
verksamhetscontroller Sirpa Slotte och verksamhetscontroller MarieLouise Stålbom.
3. Detta beslut träder i kraft den 1 september 2013, då kommunstyrelsens
beslut den 19 januari 2011, § 35, upphör att gälla.
_________
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Sammanträdesdatum

2013-08-21
Akten
Ks ordf
Ks vice ordf
Kommunchef
Ekonomichef
Ek avdelningen
Kanslichef
Planeringschef
IT-chef
Personalchef

Ks § 151

147/2013-002

Undertecknande av handlingar
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad den 5 juli
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde undertecknas på följande sätt.
1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn i förening med någon av kommunchef Birgitta
Elvås, ekonomichef Peter Björebo och enhetschef Dan Olén. Låne- och
borgensförbindelser får inte undertecknas med stöd av punkterna 2-4 .
2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser
som beslutas av kommunstyrelsen (styrelsen för myndigheten)
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell,
kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta
Elvås, kanslichef Annika Fri, ekonomichef Peter Björebo, personalchef
Annette Måhlstedt, planeringschef Anna Eklund och IT-chef Rolf
Lindkvist, två i förening.
3. Avtal, skrivelser, och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens
arbetsutskott undertecknas av arbetsutskottets ordförande Anna Ljungdell,
arbetsutskottets vice ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta
Elvås, kanslichef Annika Fri, ekonomichef Peter Björebo, personalchef
Annette Måhlstedt, planeringschef Anna Eklund och IT-chef Rolf
Lindkvist, två i förening.
4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser
som beslutas med stöd av delegation av annan delegat än utskott
undertecknas av delegaten.
5. Är det på annat ställe reglerat hur viss handling skall undertecknas skall
den bestämmelsen gälla.
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Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 151
6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens
(myndighetens) verksamhetsområde på det sätt kommunchefen
bestämmer.
7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande
får undertecknas innan beslut fattas. Undertecknande sker i så fall på det
sätt som framgår av punkten 2 respektive 3.
8. Detta beslut träder i kraft den 1 september 2013, då kommunstyrelsens
beslut den 18 januari 2012, § 12, om undertecknande av handlingar upphör
att gälla.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 87.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde undertecknas på följande sätt.
1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av
kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell och kommunstyrelsens vice
ordförande Daniel Adborn i förening med någon av kommunchef Birgitta
Elvås, ekonomichef Peter Björebo och enhetschef Dan Olén. Låne- och
borgensförbindelser får inte undertecknas med stöd av punkterna 2-4 .
2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser
som beslutas av kommunstyrelsen (styrelsen för myndigheten)
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell,
kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta
Elvås, kanslichef Annika Fri, ekonomichef Peter Björebo, personalchef
Annette Måhlstedt, planeringschef Anna Eklund och IT-chef Rolf
Lindkvist, två i förening.
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3. Avtal, skrivelser, och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens
arbetsutskott undertecknas av arbetsutskottets ordförande Anna Ljungdell,
arbetsutskottets vice ordförande Daniel Adborn, kommunchef Birgitta
Elvås, kanslichef Annika Fri, ekonomichef Peter Björebo, personalchef
Annette Måhlstedt, planeringschef Anna Eklund och IT-chef Rolf
Lindkvist, två i förening.
4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser
som beslutas med stöd av delegation av annan delegat än utskott
undertecknas av delegaten.
5. Är det på annat ställe reglerat hur viss handling skall undertecknas skall
den bestämmelsen gälla.
6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens
(myndighetens) verksamhetsområde på det sätt kommunchefen bestämmer.
7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande
får undertecknas innan beslut fattas. Undertecknande sker i så fall på det
sätt som framgår av punkten 2 respektive 3.
8. Detta beslut träder i kraft den 1 september 2013, då kommunstyrelsens
beslut den 18 januari 2012, § 12, om undertecknande av handlingar upphör
att gälla.
________
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Samtliga
delegater
Akten

Ks § 152

154/2013-002

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 18 januari 2012, § 10, antagit en delegationsordning.
Delegationsordningen har ändrats den 22 februari 2012, § 38, den 18 april 2012,
§ 110, och den 19 juni 2012, § 156.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en större översyn av delegationsordningen, vilket har lett till ett förslag till ny delegationsordning. Förslaget
innebär bl. a. följande nyheter.
1. I § 1 har införts ett förtydligande att delegationerna endast avser ärenden
som ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
2. Ordförandens delegationer övergår enligt 7 § på kommunchefen om både
ordförande och vice ordförande är jäviga eller har laga förfall.
3. Kommunchefens delegation att förordna ersättare för kommunchefen
övergår enligt 9 § på ordföranden om kommunchefen har laga förfall.
4. En ny ersättarregel införs i 10 § för brådskande ärenden, vilken ersätter
delar av resterna av den tidigare borttagna delegationen till tjänsteman i
beredskap.
5. Delegationer för köp och hyra av byggnad på ofri grund återinförs i bilaga
1, punkterna 4.1.1 och 4.1.2, eftersom dessa inte utgör sådan upphandling
som har övergått på upphandlingsnämnden.
6. Delegationer för köp och försäljning av bostadsrätter återinförs i
bilaga 1, punkterna 5.3.3 och 5.3.4, eftersom dessa inte utgör sådan
upphandling som har övergått på upphandlingsnämnden.
7. Flera delegationer överförs från arbetsutskottet till planeringschefen i
bilaga 1, avsnitt 6, avseende arbetsuppgifter övertagna från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden enligt 17 § reglemente för kommunstyrelsen.
8. Ett nytt avsnitt 7 införs i bilaga 1 avseende kriser och skydd, delvis
bestående av delegationer överförda från avsnittet allmänna ärenden och
delvis bestående av nya delegationer.
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Ks § 152
9. Nya delegationer införs i bilaga 1, punkterna 8.4 - 8.6 om utfärdande av
fullmakt att teckna konton i bank och att utkvittera värdepost, vilka
ersätter delar av kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2011, § 35, om
tecknande av kommunens bank- och plusgiroräkningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
anta delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 3 juli 2013, samt
beslutet träder i kraft den 1 september 2013, då nu gällande delegationsordning
upphör att gälla.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 88
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
anta delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 3 juli 2013, samt
beslutet träder i kraft den 1 september 2013, då nu gällande delegationsordning
upphör att gälla.
Föredragning
Kanslichef Annika Fri föredrar ärendet och svarar på kommunstyrelsens frågor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
anta delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 3 juli 2013, samt
beslutet träder i kraft den 1 september 2013, då nu gällande delegationsordning
upphör att gälla.
________
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Akten

12/2013-059

Utvärdering av den beslutade organisationen av
planprocessen
Ärendebeskrivning
I samband med beslutet om att bilda den nya miljö- och samhällsbyggnadsorganisationen den 1 april 2011, gavs uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att
göra en utvärdering av planprocessen efter 1,5 år. Förändringen av organisationen
innebar att ansvaret för all teknisk verksamhet samlades under miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden (MSN). Samtidigt inrättades ett nytt politiskt organ,
samhällsbyggnadsberedningen, för samordning mellan kommunstyrelsen och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden av ärenden inom
samhällsbyggnadsområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
gemensamt låtit genomföra en utvärdering av planprocessen. Utvärderingen har
resulterat i en samlad analys och ett antal rekommenderade åtgärder och
förändringar för att komma till rätta med de brister som påvisats.
Med anledning av vad som framkommit i översynsarbetet föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om en mindre förändring av ansvarsfördelningen mellan
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Mark- och
exploateringsverksamheten föreslås tillhöra kommunstyrelsens
verksamhetsområde, genom att personalen återförs till
kommunstyrelseförvaltningen. Ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna
ligger idag under kommunstyrelsen. Den operativa verksamheten (personalen) har
sedan 1 april 2011 organisatoriskt tillhört miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förändringen förväntas leda till en tydligare fokusering på det strategiska utvecklingsansvaret för exploatering av mark och fastigheter i kommunen och att bistå i
arbetet att bedriva en aktiv kommunal markpolitik.
I övrigt föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen av utvärderingen och därmed förklara kommunstyrelsens uppdrag
som avslutat.
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Förslag till beslut
•

föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar i
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden innebärande att personalen på mark- och
exploateringsverksamheten i sin helhet är förlagd på
kommunstyrelseförvaltningen.

•

organisationsförändringen träder i kraft den 1 oktober 2013.

•

föreslå kommunfullmäktige att i övrigt godkänna redovisningen av
utvärderingen av den förändrade planeringsprocessen och förklara
kommunstyrelsens uppdrag för avslutat.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 89.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar i ansvarsfördelningen
mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innebärande
att personalen på mark- och exploateringsverksamheten i sin helhet är förlagd på
kommunstyrelseförvaltningen,
organisationsförändringen träder i kraft den 1 oktober 2013,
föreslå kommunfullmäktige att i övrigt godkänna redovisningen av utvärderingen
av den förändrade planeringsprocessen och förklara kommunstyrelsens uppdrag
för avslutat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om förändringar i ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innebärande att personalen på mark- och
exploateringsverksamheten i sin helhet är förlagd på
kommunstyrelseförvaltningen,
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organisationsförändringen träder i kraft den 1 oktober 2013,
föreslå kommunfullmäktige att i övrigt godkänna redovisningen av utvärderingen
av den förändrade planeringsprocessen och förklara kommunstyrelsens uppdrag
för avslutat.
_______
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Revisorerna
Ec
Akten

110/2013-007

Yttrande över revisorernas synpunkter på kommunens
utformning av fakturor till privatpersoner
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad den 19 juni
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 91.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
_______
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Akten

Ks § 155

109/2013-007

Yttrande över revisorernas synpunkter på
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad den 19 juni
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 90.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget,
2. kommunstyrelseförvaltningens översyn över ändamålen och förbättrad
kontroll av kommunens helägda bolag ska vara klar för beslut under 2013.
_______
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Finansdepartementet
Plc
Akten

Ks § 156

120/2013-316

Yttrande över remiss- Förändring av trängselskatten i
Stockholms stad med anledning av trafikleden Norra
Länken och den nya stadsdelen Hagastaden
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 juni 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Södertörnsgemensamt
remissvar och att det ska utgöra Nynäshamns kommuns remissvar till
Finansdepartementet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 94.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Södertörnsgemensamt
remissvar och att det ska utgöra Nynäshamns kommuns remissvar till
Finansdepartementet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Södertörnsgemensamt
remissvar och att det ska utgöra Nynäshamns kommuns remissvar till
Finansdepartementet.
_______
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Socialdepartementet
Plc
Msf, planenheten
Akten

152/2013-214

Yttrande över betänkandet "En effektivare plan- och
bygglovprocess" (SOU 2013:34)
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har granskat betänkandet ”En effektivare plan- och
bygglovprocess” (SOU 2013:34) och valt att lämna synpunkter endast på de delar
av förslaget som skulle få betydande konsekvenser för kommunen om de
genomförs.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 12 augusti 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att avge yttrandet som sitt eget.
Föredragning
Planeringschef Anna Eklund föredrar ärendet.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Georgios
Tsiouras (M) deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Sverre Launy (V) och ordförande Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrandet som sitt eget.
Särskilt yttrande
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Georgios
Tsiouras (M) avger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga A.
______
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146/2013-252

Akten

Förvärv av fastigheten Svarven 8 genom förvärv av
samtliga aktier i Letupa AB
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 juli 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
godkänna undertecknat aktieöverlåtelseavtal mellan SES Combustion AB och
Nynäshamns kommun, innebärande kommunens förvärv av samtliga aktier i
bolaget Letupa AB,
aktierna i Letupa AB ska innehas av kommunstyrelsens mark- och exploatering,
mark- och exploateringschefen utses till ordförande och ekonomichefen till
styrelseledamot i Letupa AB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 97.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
godkänna undertecknat aktieöverlåtelseavtal mellan SES Combustion AB och
Nynäshamns kommun, innebärande kommunens förvärv av samtliga aktier i
bolaget Letupa AB,
aktierna i Letupa AB ska innehas av kommunstyrelsens mark- och exploatering
mark- och exploateringschefen utses till ordförande och ekonomichefen till
styrelseledamot i Letupa AB.
Föredragning
Johan Graf, mark- och exploatering föredrar ärendet.
Fastighetsvärdering kommer att bifogas handlingarna till kommunfullmäktiges
sammanträde.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
godkänna undertecknat aktieöverlåtelseavtal mellan SES Combustion AB och
Nynäshamns kommun, innebärande kommunens förvärv av samtliga aktier i
bolaget Letupa AB,
aktierna i Letupa AB ska innehas av kommunstyrelsens mark- och exploatering
mark- och exploateringschefen utses till ordförande och ekonomichefen till
styrelseledamot i Letupa AB.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Georgios
Tsiouras (M) deltar inte i beslutet.
_______
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Akten

Ks § 159

145/2013-251

Exploateringsavtal för Norr Enby 1:57 m fl
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 juni 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
undertecknat exploateringsavtal för Norr Enby 1:57 m fl,
uppdra till mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtalet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 95.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
undertecknat exploateringsavtal för Norr Enby 1:57 m fl,
uppdra till mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtalet.
Yrkanden
Sverre Launy (V) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden (FP) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning:
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
undertecknat exploateringsavtal för Norr Enby 1:57 m fl,
uppdra till mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtalet.
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Jäv
Helen A Jonsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv och
har lämnat sammanträdesrummet.
Reservation
Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_______
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Akten

122/2013-214

Detaljplan för Norr Enby 1:57 med flera, bostäder i Grödby
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 11 juni 2013, § 126, beslutat att
detaljplan för Norr Enby 1:57 med flera, bostäder i Grödby, godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § ÄPBL.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Norr
Enby 1:57 med flera, bostäder i Grödby i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 96.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Norr
Enby 1:57 med flera, bostäder i Grödby i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Yrkanden
Sverre Launy (V) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden (FP) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning:
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Norr
Enby 1:57 med flera, bostäder i Grödby i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Jäv
Helen A Jonsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv och
har lämnat sammanträdesrummet.
Reservation
Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_______
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Ks § 161

117/2013-315

Felparkeringsavgifter för olovlig parkering
Ärendebeskrivning
Gällande taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgift beslutades av
kommunfullmäktige 1995. Felparkeringsavgiften är i dagsläget indelad i två
nivåer om 300 kronor och 500 kronor. Den högre nivån gäller för parkering på
handikapparkeringsplats, på eller framför övergångsställe, på sträcka med förbud
att stanna samt på gång- och cykelbana. Den lägre nivån gäller för alla andra
former av felparkering.
Kommunens målsättning är att alla ska parkera rätt då det bidrar till ökad
tillgänglighet och trafiksäkerhet i stadens trafikmiljöer. Felparkeringsavgift är en
av flera åtgärder för att få fordonsförare att parkera enligt gällande lagstiftning.
Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar har ökat i kommunen och en orsak till
detta kan vara att nuvarande felparkeringsavgift är för låg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av
felparkeringsavgifter innebärande
1. ny nivå på felparkeringsavgifterna
2. ny indelning på tre nivåer av felparkering,
3. ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2014
Nivåindelning av felparkering
Nivå 1 – Parkering
- längre tid än vad som är tillåtet
- utan användande av parkeringsskiva eller biljett där så krävs
- felparkerat enligt datumparkering
- utan att betala på avgiftsbelagd parkering.
Nivå 2 – Parkering
- på sträcka eller plats där det är parkeringsförbud
- i zoner med parkeringsförbud
- framför en in- eller utfart
- på parkeringsplats som är reserverad för buss, MC eller laddplats
- med något hjul utanför den markerade parkeringsplatsen
- dubbelparkerad
- samt på plats med andra sorters parkeringsförbud.
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Nivå 3 – Parkering
- där det är stoppförbud
- mot färdriktningen
- på gångbana
- på cykelbana
- i cykelfält
- på refug
- på parkeringsplats för rörelsehindrade
- inom 10 meter före eller på ett övergångsställe eller cykelöverfart
- inom 10 meter före, i eller efter vägkorsning
- i kollektivkörfält
- på busshållplats
- i terräng
- nära spärrlinje
- på andra platser där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att stanna.

Felparkeringsavgifter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

350 kronor
550 kronor
800 kronor.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 98.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av
felparkeringsavgifter innebärande
1. ny nivå på felparkeringsavgifterna
2. ny indelning på tre nivåer av felparkering,
3. ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2014
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Nivåindelning av felparkering
Nivå 1 – Parkering
- längre tid än vad som är tillåtet
- utan användande av parkeringsskiva eller biljett där så krävs
- felparkerat enligt datumparkering
- utan att betala på avgiftsbelagd parkering.
Nivå 2 – Parkering
- på sträcka eller plats där det är parkeringsförbud
- i zoner med parkeringsförbud
- framför en in- eller utfart
- på parkeringsplats som är reserverad för buss, MC eller laddplats
- med något hjul utanför den markerade parkeringsplatsen
- dubbelparkerad
- samt på plats med andra sorters parkeringsförbud.
Nivå 3 – Parkering
- där det är stoppförbud
- mot färdriktningen
- på gångbana
- på cykelbana
- i cykelfält
- på refug
- på parkeringsplats för rörelsehindrade
- inom 10 meter före eller på ett övergångsställe eller cykelöverfart
- inom 10 meter före, i eller efter vägkorsning
- i kollektivkörfält
- på busshållplats
- i terräng
- nära spärrlinje
- på andra platser där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att stanna.
Felparkeringsavgifter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
______
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Akten
Kfn

Ks § 162

160/2012-809

Kommunens allmänna anslagstavlor
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 8 februari 2012, § 51-53, att kultur- och
fritidsnämnden har i uppdrag att vara huvudman för kommunens anslagstavlor
utomhus. Nämnden fick även i uppdrag att se över befintliga tavlors placering och
överväga om det finns behov av nyetablering, samt beräkna kostnaderna för de
brister som uppmärksammats och återkomma till kommunstyrelsen med en
rapport.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 10 december 2012 att
godkänna förvaltningens redovisning, ställa sig bakom förvaltningens lösning och
överlämna framlagt yttrande. Yttrandet som hänvisar till förvaltningens första
förslag till lösning vid nämndens tidigare sammanträde 2012-05-28, § 32
innehåller en åtgärdsplan och beräknad kostnad för kommunens allmänna
anslagstavlor. Den innebär att nyetablering av tavlor bör göras vid de platser som
är allra mest publika. Med detta avses bland annat samtliga pendeltågsstationer
inom kommunen, Nynäshamn, Gröndalsviken, Nynäsgård och Segersäng, samt
vid större busstationer som till exempel Nynäshamn och Ösmo station. En särskild
informationstavla över Lövhagens rekreationsområde ska sättas upp vid infarten
till Lövhagen. De anslagstavlor som finns på numera mindre publika platser ska
tas bort. Utifrån översynen som genomfördes under våren 2012 finns behov av ca
tio nya allmänna anslagstavlor för att täcka dagens behov i kommunen. Enligt
nämnden beräknas den totala investeringskostnaden för tiotalet anslagstavlor och
en informationstavla vid Lövhagen till omkring 150 0000 kronor, samt en årlig
driftkostnad på 15 000 kronor.
Vid kultur- och fritidsnämndens tidigare sammanträde 28 maj 2012, § 32,
beslutades att återremittera ärendet. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att
undersöka andra möjligheter för tillverkning och skötsel av anslagstavlorna.
Förvaltningen kontaktade Torpängen som presenterade en annan lösning än
ovanstående. En lösning som såväl förvaltning som nämnd bedömde som alltför
bristfälligt när det gäller såväl förväntad hållbarhet som livslängd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga kultur- och fritidsnämndens rapport om
kommunens allmänna anslagstavlor till handlingarna.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 99.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga kultur- och fritidsnämndens rapport om
kommunens allmänna anslagstavlor till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och lägger kultur- och fritidsnämndens
rapport om kommunens allmänna anslagstavlor till handlingarna.
______
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163/2011-060

Svar på motion om policy och riktlinjer för bisysslor för
anställda inom Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Agneta Tjärnhammar (M) hade lämnat en motion till kommunfullmäktige, daterad
2011-05-17. Motionären konstaterar att det i kommunen saknas centralt framtagna
riktlinjer eller policys för bisysslor. Det saknas också en handlingsplan i händelse
av förtroendeskadliga bisysslor.
Därefter redogör motionären kortfattat för hur bestämmelserna om bisysslor är
reglerade i lag och kollektivavtal, vad som avses med begreppet bisyssla och för
de tre förekommande formerna av bisyssla; den förtroendeskadliga bisysslan som
också är den känsligaste formen och därför är reglerad i lag samt de kollektivavtalsreglerade formerna, konkurrenshindrande bisyssla och den arbetshindrande
bisysslan.
Motionären föreslår därför kommunfullmäktige besluta
♦ ”Att policy och riktlinjer för bisysslor för anställda inom Nynäshamns kommun
införs,
♦ Att information lämnas generellt till nyanställda om bisysslor och de lagar och
bestämmelser som kommunens anställda omfattas av
♦ Att kommunen har en gemensam rutin för att inhämta uppgifter om anställdas
bisysslor eller för att bedöma om bisysslan är förtroendeskadlig, samt
♦ Att kommunen ska ha en tydlig rutinbeskrivning samt handlingsplan över hur
arbetsgivaren ska agera i händelse av att förtroendeskadliga bisysslor
identifieras.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 100.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad.
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Yrkanden m m
Agneta Tjärnhammar (M) lyfter frågan om jäv.
Sverre Launy (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad.
Reservationer
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Georgios
Tsiouras (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 164
Ksf,
handläggaren
Akten

36/2013-060

Svar på motion angående kommunbrevlådor
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård (SN), daterad den 15
februari 2013 föreslås att ett antal kommunbrevlådor ställs ut på strategiska
platser i kommunen i vilka man kan skicka portofria brev till kommunen. I
motionen föreslås att dessa brevlådor placeras ut vid biblioteket i Ösmo, vid Vika
skola i Stora Vika, vid Kyrkskolan i Spångbro, vid Sunnerbyskolans bibliotek i
Sunnerby samt vid Fagerviks skola i Grödby. Syftet med brevlådorna är enligt
motionären bl.a. att underlätta kommunikationen mellan kommuninvånare och
tjänstemän och politiker, att ge ökad service och att invånarna utanför
Nynäshamns tätort kan känna ökad samhörighet med sin kommun. Haninge
kommun har ett liknande system med kommunbrevlådor på fyra olika strategiska
platser i Haninge kommun som töms varje dag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 101.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet återremitteras för ett förtydligande av
kostnaderna för ett införande av kommunbrevlådor och där även kommunbrevlåda
i den södra delen av kommunen finns med i beräkningarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ett förtydligande av
kostnaderna för ett införande av kommunbrevlådor och där även en
kommunbrevlåda i den södra delen av kommunen finns med i beräkningarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 165
Akten
Johan Sturesson
Nynäshamnsbostäder
AB
Kf

2/2013 -061

Svar på medborgarförslag - Ny förvaltningsmanual för
Nynäshamnsbostäders uthyrning av garage
Ärendebeskrivning
Johan Sturesson har i ett medborgarförslag daterat den 6 januari 2013 föreslagit
att en ny förvaltningsmanual införs hos Nynäshamnsbostäder med syftet att
undvika problem med den marknadsmässiga uthyrningen av garage.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 102.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten för medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 166

171/2009-061

Akten

Svar på medborgarförslag – vattenspel på Stadshusplatsen
Ärendebeskrivning
Anne-Charlotte Stegmar har inkommit med ett medborgarförslag daterat den
1 maj 2009 om att installera en vattenspegel med vattenspel i mitten av
Stadshustorget. På vintern föreslås att vattnet fryses till en skridskobana.
Ärendet behandlades i tekniska utskottet den 4 november 2009 som föreslog att
medborgarförslaget skulle avslås. På kommunstyrelsens sammanträde den 18
november 2009, § 308 återremitterades ärendet till kommunstyrelseförvaltningen
för ytterligare utredning.
Tekniska utskottet behandlade åter ärendet den 21 december 2010 och föreslog att
medborgarförslaget skulle avslås. På kommunstyrelsens sammanträde den 19
januari 2011, § 23, återremitterades ärendet ännu en gång till
kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen begärde ett förtydligande av
beslutsunderlaget, på så sätt att det av beslutsunderlaget framgår vilka åtgärder
som krävs för en ombyggnad av Stadshusplatsen för att skapa ett vattenspel som
fryses till en skridskobana på vintern, samt en redovisning av vilka kostnader som
en sådan ombyggnad för med sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 103.
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

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

41(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Akten

Ks § 167

287/2011-061

Svar på medborgarförslag om att minska barngrupperna på
förskolorna til 15 barn och tre pedagoger per avdelning
Ärendebeskrivning
Elenore Österberg och Anneli Andersson har i ett medborgarförslag som kom in
31 oktober 2011 föreslagit att kommunen ska minska barngrupperna på alla
förskolor i kommunen till max 15 barn per avdelning med tre pedagoger.
Förslagsställarna vill också att småbarnsgrupperna ska minskas till 12 barn med 3
pedagoger. Medborgarförslaget stödjer sig på aktuell forskning som visar att det
inte är bra för barn och personal att vistas i stora barngrupper under längre tid.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera medborgarförslaget 9 december
2012, § 191, med syftet att beräkna kostnaderna för att ha max 15 barn samt 18
barn i barngrupperna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 104.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Yrkanden
Sverre Launy (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till medborgarförslaget med justeringen att
barngruppernas storlek ska vara 18 barn istället för 15.
Ordföranden (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till de tre yrkandena ställs under en och samma proposition.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

42(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 167
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller
bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande eller bifall till medborgarförslaget och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Reservationer
Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Georgios
Tsiouras (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs yrkande.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

43(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 168

63/2012-061

Akten

Svar på medborgarförslag om att minska barngrupperna på
förskolan Fjärden i Nynäsham
Ärendebeskrivning
Cecilia Hasselbo har i ett medborgarförslag som kom in 27 februari 2012,
föreslagit att Nynäshamns kommun ska fatta beslut om att minska
barngruppsstorleken i Fjärdens förskola. Förslagsställaren menar i sin skrivelse att
barngrupperna i Fjärdens förskola är mycket stora, och att barngruppernas storlek
ökade markant under år 2011. Förslagsställaren anser att antalet barn på
småbarnsavdelningarna i Fjärdens förskola påverkar barnen negativt på flera sätt.
Ett annat medborgarförslag med likvärdig innebörd har kommit in 31 oktober
2011, diarienummer: 287/2011-061. Kommunfullmäktige beslutade att
återremittera det medborgarförslaget 9 december 2012, § 191, med syftet att
beräkna kostnaderna att ha max 15 barn samt 18 barn i barngrupperna. En del av
dessa beräkningar har även relevans för detta medborgarförslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anse den del av medborgarförslaget som avser synpunkter på
verksamheten i Fjärdens förskola besvarad
2. Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att minska
barnantalet per avdelning vid förskolan Fjärden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 105.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anse den del av medborgarförslaget som avser synpunkter på
verksamheten i Fjärdens förskola besvarad
2. Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att minska
barnantalet per avdelning vid förskolan Fjärden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 168
Yrkanden
Sverre Launy (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Ordföranden (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med hänvisning till
likabehandlingsprincipen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till medborgarförslaget eller bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget
som yrkats av Harry Bouveng (M).
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall till medborgarförslaget eller bifall
till arbetsutskottets förslag med tillägget som yrkats av Harry Bouveng (M) och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag med
tillägget som yrkats av Harry Bouveng (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anse den del av medborgarförslaget som avser synpunkter på
verksamheten i Fjärdens förskola besvarad,
2. Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att minska
barnantalet per avdelning vid förskolan Fjärden, med hänvisning till
likabehandlingsprincipen.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

45(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 169
Akten

117/2012-060

Svar på medborgarförslag – ge möjlighet till medborgare
att få direkt inflytande i avgörande frågor för kommunen
Ärendebeskrivning
Mia Maria Rosenqvist har kommit in med ett medborgarförslag 13 april 2012 som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att demokratin inom olika
politikområden fördjupas genom att medborgare ges möjlighet till direkt
inflytande i avgörande frågor för kommunen. Förslagsställaren vill att
kommunens medborgare ska ges möjlighet att påverka frågor också mellan valen
och föreslår därför att kommunen arrangerar mötesplatser för dialog mellan
folkvalda och medborgare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 106.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Yrkanden
Sverre Launy (V) yrkar avslag till medborgarförslaget.
Harry Bouveng (M) och ordföranden (FP) instämmer i Sverre Launys yrkande.
Proposition
Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till Sverre Launys
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

46(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Akten

Ks § 170

123/2012-061

Svar på medborgarförslag – servera ekologisk mjölk i
förskolan och skolan
Ärendebeskrivning
Susanne Eriksson föreslår i ett medborgarförslag som kom in den 23 april 2012 att
förskolan och skolan ska servera ekologisk mjölk. Detta bör kommunen göra för
hållbar utveckling och för att uppnå delmålet att 10 procent av alla varor som köps
in till kommunens verksamhet under 2012 ska vara ekologiska, vilket satts upp i
Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Uppdra åt kostenheten att i samråd med skola och förskola att se över
möjligheten att servera ekologisk mjölk
2. Anse medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 107.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Uppdra åt kostenheten att i samråd med skola och förskola att se över
möjligheten att servera ekologisk mjölk
2. Anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Uppdra åt kostenheten att i samråd med skola och förskola att se över
möjligheten att servera ekologisk mjölk
2. Anse medborgarförslaget besvarat.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

47(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 171

114/2012-061

Akten

Svar på medborgarförslag- om tydligare skyltning vid
korsningar utmed Konsul Johnssons väg
Ärendebeskrivning
Benny Olofsson har i ett medborgarförslag daterat den 12 april 2012, föreslagit
bättre skyltning vid korsningen Konsul Johnssons väg- Åkervägen samt vid
korsningen Konsul Johnssons väg- Bäckvägen. Förslagsställaren har märkt att
flera bilister kör förbi avfarten och måste köra tillbaka och vända och därför finns
det behov av en skylt som visar att man från konsul Johnssons väg ska svänga
höger över järnvägsbron (Åkervägen) för att köra mot Stockholm.
Vidare föreslås att utförligare skyltning till ridskolan behövs i korsningen Konsul
Johnssons väg- Bäckvägen eftersom det händer att bilister som ska till stallet åker
rakt fram i kurvan och hamnar vid koloniföreningens kompost.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 augusti 2013, § 108.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Akten

Ks § 172

16/2013-042

Ekonomisk redovisning
Ekonomichef Peter Björebo lämnar en ekonomisk rapport med skatteprognos och
befolkningsutveckling.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

49(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 173

Skrivelser och beslut
2013.1177
Ekomatcentrum - Ekomålet nått av 100 kommuner och landsting.
2013.1423
Länsstyrelsens beslut - Dispens från artskyddsförordningen och från föreskrifter i
naturreservat och nationalparker för insamling av beläggsexemplar av gotländsk
hättemossa, Orthotrichum rogeri, i Stockholms län.
2013.1430
Länstyrelsens beslut - Tillstånd till dykning och dokumentation inom
skyddsområde för vrak (Resande Man) vid Bodaskär/Norrskär, Nynäshamns
kommun.
2013.1376
Rikspolisstyrelsen - Distribution av - Vägledning för åtgärder mot
livsstilskriminellas brottslighet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelsena och besluten till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

50(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Akten

Ks § 174

8/2013-002

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-07 §§ 85-108.
Beslut fattade av personalchefen under tiden 2013-05-01-2013-05-24, tillfällig
ledighet med lön § 7 LFF, ks handlingsnr 1075/2013.
Miljö- och samhällsbyggnadschefens beslut om budget- och attestansvariga på
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ks handlingsnr 1263/2013.
Miljö- och samhällsbyggnadschefens beslut om tillförordnad miljö- och
samhällsbyggnadschef 2013-07-08 – 07-10 samt 2013-07-15-07-20, ks
handlingsnr 1406/2013.
Miljö- och samhällsbyggnadschefens beslut om tillförordnad miljö- och
samhällsbyggnadschef 2013-07-21 – 08-04, ks handlingsnr 1400/2013.
Kommunsekreteraren har tecknat avtal om stöd till samlingslokaler med Västerby
bygdegårdsförening, ks handingsnr 1364/2013.
Förvaltningschef vid barn och utbildningsförvaltningens beslut om förordnande av
vikarierande förvaltningschef, 22 juli – 26 augusti 2013, ks handlingsnr
1378/2013.
Kommunchefen har beslutat om förordnande av vikarierande kommunchef
veckorna 27-29 och 30-31, ks handlingsnr 1344/2013.
Kommunchefen har beslutat om förordnande av vikarierande personalchef
19 juni- 3 juli, samt 12-18 augusti 2013, ks handlingsnr 1345/2013.
Kommunchefen har beslutat om vikarierande ekonomichef 24 juni – 28 juli 2013,
ks handlingsnr 1346/2013.
Kommunchefen har beslutat om vikarierande IT-chef 1-19 juli 2013, ks
handlingsnr 1347/2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

51(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 174
Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under juni 2013 med stöd av kommunstyrelsens
delegation - anmälan
1. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (AR), 2013-06-19.
2. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (BG), 2013-06-19.
3. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (KA), 2013-06-24.
4. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (A-C K), 2013-06-24.
5. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (K K), 2013-06-24.
6. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (L L), 2013-06-24.
7. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (G S), 2013-06-24.
8. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (A-K C), 2013-06-24.
9. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (B G ), 2/2013-06-24.
10. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK
13, med Kommunal, 2013-06-24.
11. Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent
och anhörigvårdare – PAN 13, med Kommunal, 2013-06-24.
12. Lokalt kollektivavtal om BEA, med Kommunal, 2013-06-24.
13. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (M R ), 2013-06-26.
14. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (M P), 2013-06-26.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

52(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 175

Cirkulär
13:28 Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för fritidshus
senast den 1 januari 2015 samt vikten av att kommunen uppdaterar
lägenhetsregistret.
13:31 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

53(53)

Sammanträdesdatum

2013-08-21
Ks § 176

Kurser och konferenser
Kurs 7
Inkom
2013-07-02
Anordnare Kommunakuten
Ämne
Juridik för kommunägda företag
Tid och plats 8 oktober 2013, Saturnus Konferens Stockholm
Anmälan
8 september 2013, marina.hjert@kommunakuten.se
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

