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Plats och tid

Nämndhuset, sammanträdesrummet: Landsort 2013-09-18 kl 8.30-11.20

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Agneta Tjärnhammar (M) och Daniel Adborn (FP)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen 2013-09-20, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare
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177-201

Eva Ryman
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Anna Ljungdell (S)
Justerande

Agneta Tjärnhammar (M)

Daniel Adborn (FP)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesdatum

2013-09-18 §§ 177-184, 186-201
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2013-09-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-10-14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-09-18
Plats och tid

Nämndhuset, sammanträdesrummet: Landsort 2013-09-18 kl 8.30-

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Agneta Tjärnhammar (M) och Daniel Adborn (FP)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-18

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

185

Eva Ryman
Ordförande

Anna Ljungdell (S)
Justerande

Agneta Tjärnhammar (M)

Daniel Adborn (FP)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-09-18 § 185

Datum för
anslags uppsättande

2013-09-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2013-10-10

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-09-18

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S), tjänstgör ej §§ 186 och 187
Roland Junerud (S), tjänstgör för Thomas Johansson §§ 186 och 187
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M) §§ 177-181 och § 201, t o m kl 10.20
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M) §§ 182-200
Helen A Jonsson, tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S), tjänstgör §§ 186 och 187
Parvaneh Ahmadi (S)
Bo Persson (FP), t o m kl 10.30
Marianne Jonsson (M), tjänstgör fr o m § 182
Tommy Cumzelius (M)
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef §§ 177-186
Peter Björebo, ekonomichef
Anna Eklund, planeringschef
Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Annika Fri, kanslichef
Miriam Malm, oppositionsråd (V)
Maria Schneider (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Gunnar Karlsson , ordförande AB Nynäshamnsbostäder § 183
Greger Nilsson, VD AB Nynäshamnsbostäder § 183
Sanja Batljan, administrativ chef AB Nynäshamnsbostäder § 183
Ola Hägg (S), ordförande socialnämnden fr o m § 184
Eva Ryman, sekreterare
Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 201, 177-200.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-09-18

Beslutande § 185
Anna Ljungdell (S), ordförande
Jörgen Måhlgren (S)
Åsa Karlsson (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Marianne Jonsson (M), tjänstgör för Harry Bouveng (M)
Helen A Johnson (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Roland Junerud (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Tommy Cumzelius (M)
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Peter Björebo, ekonomichef
Anna Eklund, planeringschef
Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Annika Fri, kanslichef
Maria Schneider, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Ola Hägg, ordförande socialnämnden
Miriam Malm, oppositionsråd (V)
Eva Ryman, sekreterare
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde
18 september 2013
177. Näringslivsfrågor
178. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
179.Rapport Södertörnssamarbetet
- Lägesrapport gemensamma varutransporter
180. Ekonomisk uppföljning
181. Rapport medborgarundersökningen
182. Information om införande av möteshandlingar
i läsplattor för kommunstyrelsen
183. Rapport T2 delårsrapport Nynäshamnsbostäder
184. Försäljning av Berga by
185. Yttrande över valkretsindelning för landstingsval för perioden 2014-2018
186. Mottagande av nyanlända
187. Rekommendation om att anta den reviderade ”Överenskommelse om
samverkan i Stockholms län gällande nyanlända”
188. Yttrande över miljöfarlig verksamhet, Stesor ABs ansökan om tillstånd för
grustäktsverksamhet
189. Yttrande över remiss från Södertörns upphandlingsnämnd om
upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns
kommuner
190. Yttrande över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län
och yttrande över nationell plan för transportsystemet 2014-2025
191. Yttrande över förslag till ändring av 7 kap miljöbalken om
vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning
mm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
192. Ansökan om tillfällig kommunal borgensförbindelse
i anslutning till renoveringsprojekt Östra Styran
193. Uppsägning av medlemskap i Öppen skärgårds ekonomiska förening
194. Svar på medborgarförslag om att belysningen vid Nyblevägen ses över och
att det finns toalett i anslutning till buss- och järnvägsstation
195. Rapport över obesvarade motioner
196. Rapport över obesvarade medborgarförslag
197. Anmälan av delegationsbeslut
198. Skrivelser och beslut
199. Cirkulär
200. Kurser och konferenser
201. Utvärdering av sommarjobben
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 177

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Staffan Bjurulf informerar om följande:
-

Den 23 september genomförs en dag för företagare på Utsikten om
utvecklingen av Nynäshamns centrum
- Den 17 oktober genomförs en workshop – tillsammans skapar vi affärer i
besöksnäringen. Syftar till att göra Nynäshamn mer attraktivt som
destination.
- V 7 2014 planeras en företagarvecka som avslutas med en företagarfest.
- Nynäshamn deltar tillsammans med Tyresö och Haninge kommuner i en
utbildning ”Förenkla - helt enkelt”, som Sveriges kommuner och landsting
anordnar för kommuner för att förbättra företagskontakter.
______
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Ks § 178

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnades.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 179

Rapport Södertörnssamarbetet
Ordföranden (S) rapporterar från Södertörnskonferensen den 13 september som
hölls på Utsikten i Nynäshamn. Temat för konferensen var samhällsutveckling på
Södertörn.
Kommunchefen lämnar en lägesrapport för projektet samordnade varutransporter.
Åtta kommuner samverkar i projektet. En förstudie rapporterades i augusti 2012.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 180

16/2013-042

Akten

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Peter Björebo informerar muntligt om det ekonomiska läget. En
utförlig uppföljning kommer att lämnas vid kommunstyrelsens temadag den
25 september.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 181
Akten

Rapport medborgarundersökningen
Under våren 2013 fick 1000 statistiskt utvalda Nynäshamnare mellan 18-84 år
erbjudande om att delta i undersökningen. Av dem svarade 47 procent på enkäten.
Enkäten bestod av tre delar:
- Hur bedömer medborgarna sin kommun som plats att bo och leva på.
- Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter.
- Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun.
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om resultatet av
medborgarundersökningen.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

Ks § 182

266/2011-005

Akten

Information om införande av möteshandlingar i läsplattor
för kommunstyrelsen
Kommunsekreterare Eva Ryman informerar om projektet införande av läsplattor
för kommunstyrelsen. En projektplan finns framtagen för projektet.
_____
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Akten

Ks § 183

86/2013-042

Rapport T2 delårsrapport Nynäshamnsbostäder
Ordförande i AB Nynäshamnsbostäder Gunnar Karlsson, VD Greger Nilsson och
administrativ chef Sanja Batljan lämnar redovisning för tertial 2 2013.
Ordförande Gunnar Karlsson informerar bland annat om bolagets byggande i kv
Telegrafen och bolagets planer för kv
Apotekaren.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
______
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Akten

Ks § 184

159/2013-299

Försäljning av Berga 2:23
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 augusti 2013, § 149, beslutat att
godkänna försäljningen av fastigheten för 3 650 000 kronor.
Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den
5 september 2013.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av
Berga 2:23 för 3 650 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av
Berga 2:23 för 3 650 000 kronor.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 185
Stockholms läns
landsting
Akten

153/2013-102

Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval för
perioden 2014-2018
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har lämnat ett förslag till valkretsindelning för
landstingsval för perioden 2014-2018. Nynäshamns kommun har lämnats
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet 2014-2018 tillämpades vid
valet 2010. Den omfattar 12 valkretsar varav sex utgörs av Stockholms stad.
Nynäshamns kommun föreslås ingå i valkrets Sydost. Denna valkrets består av
Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner. Mandatfördelningen 2014
väntas bli oförändrad för valkrets Sydost, beräknat på samma valkretsindelning
som tidigare och antal röstberättigade per den 1 mars 2013.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den föreslagna
valkretsindelningen för landstingsval perioden 2014-2018. Förslaget innebär en
oförändrad indelning i förhållande till innevarande period.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remissen:
Nynäshamns kommun har inget att invända mot den föreslagna
valkretsindelningen för landstingsval perioden 2014-2018. Förslaget innebär en
oförändrad indelning i förhållande till innevarande period.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 112.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avge följande yttrande över
remissen:
Nynäshamns kommun har inget att invända mot den föreslagna
valkretsindelningen för landstingsval perioden 2014-2018. Förslaget innebär en
oförändrad indelning i förhållande till innevarande period.
Valnämnden har behandlat ärendet den 17 september 2013, § 8, och beslutat att
inte ha något att invända mot den föreslagna valkretsindelningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 185
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remissen:
Nynäshamns kommun har inget att invända mot den föreslagna
valkretsindelningen för landstingsval perioden 2014-2018. Förslaget innebär en
oförändrad indelning i förhållande till innevarande period.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 186
Kc
Sof
Buf
Akten

161/2013-720

Mottagande av nyanlända
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från
kommunstyrelseförvaltningen att se över det framtida mottagandet av nyanlända i
Nynäshamns kommun. Ett förslag till avtal gällande fördelning av mottagande av
nyanlända för Stockholms län 2013 har inkommit från Länsstyrelsen. Förslaget
innebär att Nynäshamns kommun ska ha sex asylplatser tillgängliga för
ensamkommande barn samt ta emot 7-15 övriga nyanlända genom att de anvisas
plats för bosättning. Platserna för asylsökande ensamkommande barn beräknas
innebära att cirka 18-24 barn per år placeras i kommunen. Då de asylsökande
barnen får uppehållstillstånd har den kommun som tagit emot dem som
asylsökande ansvar för fortsatt bosättning i kommunen.
Huvudansvaret för mottagandet av nyanlända har i och med etableringsreformen
överförts från kommunen till Arbetsförmedlingen. Det kvarstår dock flera
uppgifter för kommunen i samband med mottagandet av nyanlända; bostäder,
skola, barnomsorg, Sfi, samhällsorientering och visst socialt stöd. Kommunen får
ersättning från staten för de beräknade kostnaderna för mottagandet men
kostnader för kommunen kan tillkomma, främst i form av stöd efter
etableringsfasen och efter att de ensamkommande barnen har fyllt 20 år.
Möjligheten att ta emot nyanlända begränsas i Nynäshamn främst av
bostadsbristen i kommunen.
För att kunna ha ett fortsatt och utökat mottagande av nyanlända som ger de
nyanlända goda möjligheter att snabbt etableras i samhället behövs en utvecklad
organisation för mottagandet. Då mottagandet berör flera förvaltningar och
enheter behöver kommunen inrätta en samordnande förvaltningsövergripande
funktion.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 augusti 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 186
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen tecknar
avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av nyanlända enligt
följande:
•

Ensamkommande barn, sex platser som utökas enligt en trappstegsmodell
till fyra platser från och med 2013-10-30, fem platser från och med
2014-04-01 och sex platser från och med 2014-09-01.

•

Nynäshamns kommun åtar sig att ta emot 7-15 nyanlända med
uppehållstillstånd per år genom att de anvisas plats för bosättning i
kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 113.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta
att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av
nyanlända enligt följande:
•

Ensamkommande barn, sex platser som utökas enligt en trappstegsmodell
till fyra platser från och med 2013-10-30, fem platser från och med
2014-04-01 och sex platser från och med 2014-09-01.

•

Nynäshamns kommun åtar sig att ta emot 7-15 nyanlända med
uppehållstillstånd per år genom att de anvisas plats för bosättning i
kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Yrkande
Ordförande (S) och Daniel Adborn (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att
förtydliga vad som menas med ”särskild funktion för att hantera den
förvaltningsövergripande uppgiften” avseende resursbehov och arbetsbeskrivning
samt en beskrivning av vad vi förväntar oss för regionalt åtagande avseende hälsooch sjukvårdstjänster, utbildningstjänster och andra tjänster som inryms i uttrycket
”samarbete med övriga aktörer som är inblandade …”. Syftet med detta
klargörande är att vi i ett tidigt skede ska kunna jämföra vår förväntan på stöd och
samarbete med det faktiska utfall av stöd och samarbete som den enskilde får. Vi
vill också att dessa förtydligade förväntningar kan vägas in när vi tar ställning till
det avtal vi ska skriva på tillsammans med Migrationsverket.
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 186
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med ordförandens
(S) och Daniel Adborns (FP) yrkande.
Jäv
Thomas Johansson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 187
Kommunförbundet i
Stockholms län
Sof
Buf
Akten

135/2013-720

Rekommendation om att anta den reviderade
”Överenskommelse om samverkan i Stockholms län
gällande nyanlända”.
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderade vid sitt sammanträde
2013-06-05 kommunerna i länet att anta den reviderade ”Överenskommelse om
samverkan i Stockholms län gällande nyanlända”.
Sedan 2009 har det i Stockholms län funnits en överenskommelse mellan
kommunerna om samverkan kring introduktion m.m. av nyanlända. Under hösten
2012 genomförde KSL en uppföljning av överenskommelsen som visade på
brister i kännedom om och i arbete med denna.
Uppföljningens resultat tillsammans med förändrat ansvar för kommunerna till
följd av att stora delar av ansvaret flyttades från kommunen till
Arbetsförmedlingen, resulterade i en revidering av dokumentet. Arbetet med detta
har förankrats hos kommunstyrelseordförandena vid ett möte i maj 2012. Beslut
om att överenskommelse skulle revideras fattades av KSLs
Arbetsmarknadsberedning. Vid revideringen av överenskommelsen har
uppföljningens resultat legat till grund, både vad gäller form, arbetssätt och
sakinnehåll.
Arbetet med revideringen av överenskommelsen har pågått sedan hösten 2012 och
involverat kommunrepresentanter på olika sätt och slutligen genom en
remissomgång till kommunerna. Barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen samrådde i kommunens remissvar.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 augusti 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade ”Överenskommelse om
samverkan i Stockholms län gällande nyanlända”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 114.
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Arbetsutskottsets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta den
reviderade ”Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande
nyanlända”.
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 187
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade ”Överenskommelse om
samverkan i Stockholms län gällande nyanlända”.
Jäv
Thomas Johansson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_______
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 188
Länsstyrelsen
Miljöprövningsdelegationen, 8 ex
Msf
Plc
Akten

129/2013-436

Yttrande rörande ansökan om tillstånd för
grustäktsverksamhet i SUNNERBY
Ärendebeskrivning
Stesor AB har ansökt hos Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län, om
tillstånd för grustäktsverksamhet i Sunnerby på fastigheterna Sunnerby 1:1, Torp
2:30 m.fl. Brytningen avses ske djupare än tidigare och den nya täktbotten hamnar
på +22m - +23m jämfört med nuvarande +26m.
Stesor AB yrkar att Miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd avseende:
1. Uttag och förädling av 1 000 000 ton naturgrus för leverans.
2. Sortering och krossning av naturgrus för tillverkning av fabriks- och
specialbetong.
Stesor AB hemställer att länsstyrelsen:
1. Förordnar att tillståndet ska gälla 10 år från tillståndets meddelande,
2. Förordnar att tillståndet får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte
vunnit laga kraft,
3. Godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och
4. Fastställer de av sökanden föreslagna villkoren.
Stesor AB föreslår följande villkor:
1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor, ska verksamheten
bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Stesor AB angivit i
ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet.
2. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalenta
ljudnivåer utomhus vid bostadshus än 50 dB(A) dagtid,helgfri måndagfredag 07-18, 45 dB(A) kvällstid 18-22 och dagtid lör-, sön- och helgdagar
(07-18) och 40 dB(A) nattetid 22-07.
Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges i villkoret.
Buller kommer att mätas inom ramen för anläggningens egenkontroll.
Första mätningen utförs när modern utrustning installerats efter att
tillstånd meddelats.
3. Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och farligt avfall, inklusive
tankning ska ske på sådant sätt att läckage till mark och vatten förhindras.
4. Efterbehandling ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten med
utgångspunkt från förslaget till efterbehandlingsplan i bilaga 2. Samtliga
efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda senast ett år efter
tillståndstidens utgång.
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5. Stesor AB ska ställa i säkerhet för kommande efterbehandling med
800 000 kronor i 2013 års penningvärde.
6. Verksamheten och dess miljöeffekter ska kontrolleras enligt särskilt
upprättat kontrollprogram. Kontrollprogrammet ska inlämnas till
tillsynsmyndigheten för godkännande senast tre (3) månader efter det att
verksamheten påbörjats.
Kommunstyrelseförvaltningen har den 12 september 2013 avgett förslag till
yttrande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
_______
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Södertörns
upphandlingsnämnd
Ec
Akten

186/2012-059

Svar på remiss, förslag till upphandlingspolicy och
riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Södertörns upphandlingsnämnd gav i oktober 2012, den upphandlande enheten,
uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Nynäshamns och
Haninge kommun. Utgångspunkten i förslaget är att renodla policyn till att endast
omfatta de strategiska och mest centrala frågorna som rör upphandling och
komplettera detta med riktlinjer för de praktiska upphandlingsfrågorna.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 september
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag som
svar på remissen.
Arbetsutskottet har den 4 september 2013, § 116, beslutat att skicka vidare ärendet
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag som
svar på remissen.
________
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Näringsdepartementet
Länsstyrelsen
Plc
Akten

114/2013-211

Yttrande över Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län och yttrande över Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025
Ärendebeskrivning
På regeringens uppdrag har Trafikverket tagit fram ett förslag till Nationell plan
för trafiksystemet och Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till
Länsplan för regional transportinfrastruktur. Båda förslagen gäller åren 20142025. Nynäshamns kommun svarar på remissen om Länsplan dels för sig och dels
i ett gemensamt yttrande med övriga södertörnskommuner. Den nationella planen
kommenteras endast i det Södertörnsgemensamma remissvaret.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Södertörnsgemensamt
remissvar och att det tillsammans med Nynäshamns kommuns kompletterande
skrivelse ska utgöra remissvar till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 117.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till
Södertörnsgemensamt remissvar och att det tillsammans med Nynäshamns
kommuns kompletterande skrivelse ska utgöra remissvar till Länsstyrelsen i
Stockholms län.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Södertörnsgemensamt
remissvar och att det tillsammans med Nynäshamns kommuns kompletterande
skrivelse ska utgöra remissvar till Länsstyrelsen i Stockholms län.
_______
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131/2013-422

Yttrande över förslag till ändring av 7 kap. miljöbalken om
vattenskyddsområden samt förslag till ny
bekämpningsmedelsförordning m m
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 15
augusti 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och att det ska utgöra
Nynäshamns kommuns remissvar till miljödepartementet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 118.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och att det ska utgöra
Nynäshamns kommuns remissvar till miljödepartementet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och att det ska utgöra Nynäshamns kommuns
remissvar till miljödepartementet.
_______
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Föreningen
Östra Styrans
våtmarker
Ec
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254/2012-106

Ansökan om tillfällig kommunal borgensförbindelse i
anslutning till renoveringsprojekt Östra Styran
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Östra Styrans våtmarker kommer under perioden
september 2012-januari 2015 genomföra ett restaureringsprojekt inom
sjön/våtmarken. Projektet genomförs med ett stöd av Europeiska Unionen på 4,8
mnkr. Nynäshamns kommun har bidragit med 0,3 mnkr i detta projekt.
Merparten av projektkostnaderna utgörs av entreprenadkostnader varvid
upphandlad entreprenör ersätts månadsvis i efterskott. Merparten av
projektfinansieringen utgörs av EU-bidrag, vilket utbetalas i efterskott av
Jordbruksverket, efter attestering av Länsstyrelsen i Stockholms län. Detta
förutsätter att föreningen har tillgång till kapital för löpande fakturabetalning. För
detta ändamål ansökte föreningen om ett transaktionskonto med löpande kredit,
hos Nordea, på 900 000 kronor. Krediten beviljades in blanco, vilket bl a
medförde en relativ hög räntebelastning för projektet.
Under hösten 2012 ansökte föreningen om en kommunal borgensförbindelse för
projektet. Med hänvisning till Nynäshamns kommuns finanspolicy beslutade
kommunstyrelsen att avslå ansökan om kommunal borgen.
Fr.o.m. den 1 april 2013 har Nordea sagt upp föreningens blancokredit.
Föreningen har, med stöd av Nynäshamns kommun, vid ett flertal tillfällen försökt
att erhålla en ny blancokredit hos Nordea. Kreditgivaren har konsekvent hänvisat
till att deras policy är att en kredit för denna typ av förening förutsätter en
borgensförbindelse och att detta också är en generell princip för svensk
kreditgivning.
Föreningen är nu i ett läge där fakturerade entreprenadkostnader, med
förfallodatum i slutet på september 2013, inte kommer att kunna betalas.
Med utgångspunkt från att Nynäshamns kommun bedömer att det är mycket
angeläget att projektet genomförs och att det i detta ärende inte finns några risker
att ingå ett borgensåtagande, föreslås att föreningen erhåller en tillfällig borgen
från Nynäshamns kommun på 900,000 kr. Borgen föreslås gälla till 2015-05-31,
då den sista utbetalningen till projektet görs från Jordbruksverket.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
en tillfällig kommunal borgensförbindelse på 900 000 kr för renoveringsobjekt
Östra Styran och att förbindelsen ska gälla t o m 2015-05-31.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 119.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att godkänna en tillfällig kommunal borgensförbindelse på 900 000 kr för
renoveringsobjekt Östra Styran och att förbindelsen ska gälla t o m 2015-05-31.
Yrkande
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag med hänvisning
till att det finns policy och riktlinjer.
Ordföranden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i mars 2014 önskar en redovisning av
föreningen av projektet, samt en ekonomisk redovisning av projektet.
Sverre Launy (V) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Avslag till förvaltningens förslag eller bifall till ordföranden (S) yrkande om bifall
till förvaltningens förslag med ordförandens yrkande om tillägg.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på avslag till förvaltningens förslag eller bifall
till sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla hennes
eget yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en tillfällig kommunal borgensförbindelse på 900 000 kr för
renoveringsobjekt Östra Styran och att förbindelsen ska gälla t o m
2015-05-31,
2. kommunstyrelsen önskar vid sitt sammanträde i mars 2014 en redovisning
av föreningen av projektet, samt en ekonomisk redovisning av projektet.
Reservationer
Agneta Tjärnhammar (M), Marianne Jonsson (M), Helen A Johnson (M) och
Georgios Tsiouras (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta
Tjärnhammars yrkande.
_______
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Öppen Skärgårds ek
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52/2010-049

Uppsägning av medlemskap i Öppen skärgårds
ekonomiska förening
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har varit medlem i Öppen skärgårds ekonomiska förening
sedan 2010. En anledning till medlemskapet var att Öppen Skärgård skulle
fungera som ett samarbetsforum för skärgårdsrelaterade besöksnäringsfrågor och
verka för utveckling av turismen och näringslivet i skärgården. Det skulle bland
annat ske genom bildandet av ett Advisory board bestående av Stockholms
skärgårdskommuner. Ett Advisory board har inte bildats och nu är endast två av
skärgårdskommunerna medlemmar förutom Nynäshamns kommun.
Sedan vårt inträde i Öppen skärgård har nya arenor och samarbetsformer skapats.
Framförallt genom samarbetet och gemensamma arbetet i Stockholms län att ta
fram en skärgårdsstrategi. I det arbetet har skärgårdskommunerna samt Öppen
skärgård varit några av samarbetsparterna. Arbetet med skärgårdsstrategin har
fortsatt genom det destinationsutvecklingsprojekt som startats med medel från
Tillväxtverket. Det faller sig därför naturligt att säga upp medlemskapet i Öppen
skärgård för att istället fokusera på det arbetet som pågår bland annat genom
destinationsutvecklingsprojektet.
Kostnaden för medlemskap är en årlig serviceavgift om 50 000 kr samt en
kapitalinsats om 1 000 kr som betalades vid inträdet i föreningen. Kapitalinsatsen
och den årliga serviceavgiften har finansierats ur kommunstyrelseförvaltningens
budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Nynäshamns kommun säger upp medlemskapet i
Öppen skärgård.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 120.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Nynäshamns kommun säger
upp medlemskapet i Öppen skärgård.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Nynäshamns kommun säger upp medlemskapet i
Öppen skärgård.
_______
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107/2012-061

Svar på medborgarförslag – om belysning längs
Nyblevägen samt toalett i anslutning till buss- och
järnvägsstation
Ärendebeskrivning
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx och Xxxxxxxx Xxxxxx har kommit in med ett
medborgarförslag 3 april 2012. Förslagsställarna vill att belysningen på
Nyblevägen ses över och att trottoar anläggs utmed Nyblevägen mellan
vårdcentralen och övergångsstället vid bensinstationen. Förslagsställarna vill
även att det ordnas så att en kiosk med tillgängliga toaletter kan uppföras vid
buss- och järnvägsstationen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 augusti 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 121.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
_______
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46/2013-109

Akten

Rapport över obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 23 augusti
2013. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
156/2011-060
Roland Dehlin (M)) har den 5 maj 2011 inkommit med en motion om
multifunktionsarenor. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2012,
§ 185, att återemittera ärendet. Yttrande har inkommit från kultur- och
fritidsnämnden. Motionen bereds av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
158/2012-060
Harry Bouveng (M) har den 29 maj 2012 inkommit med en motion angående
kommunal servicegaranti i Nynäshamn. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
167/2012-060
Turid Rosenlund (-) har den 1 juni 2012 inkommit med en motion om att
kommunen uppvaktar Trafikverket för att påskynda/verkställa en sänkning av
hastigheten förbi Ottersta. Yttrande över motionen har inkommit från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
255/2012-060
Pirjo Koski (KD) har den 26 september 2012 inkommit med en motion om
utveckling och utökning av tjänsten Förenings- och frivilligsamordnare i
Nynäshamns kommun. Yttrande över motionen har inkommit från kultur- och
fritidsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
36/2013-060
Lena Dafgård (SN) har den 18 februari 2013 inkommit med en motion om
brevlådor för kommunpost inom Nynäshamns kommun. Kommunstyrelsen har
den 21 augusti 2013 återremitterat motionen för ytterligare beredning av
kommunstyrelseförvaltningen.
87/2013-060
Harry Bouveng (M) har den 25 april 2013 inkommit med motion om införande av
utmaningsrätt i Nynäshamn. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
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156/2013-060
Turid Rosenlund (-) har den 15 augusti 2013 inkommit med en motion om
presenter och julklappar som hjälper. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 122.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
______
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46/2013-109

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två
gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar medborgarförslag som har kommit in till och med den
23 augusti 2013. Enligt de regler som gäller för medborgarförslag fr o m den 1
juni 2012, anmäls inkomna medborgarförslag till kommunfullmäktige med förslag
om till vilken nämnd de ska överlämnas för beslut.
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt:
66/2010-061
Medborgarförslag har den 15 mars 2010 inkommit från Xxxxxxxx Xxxxxx om
inköp av gatukonst. Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsnämnden den
23 april 2010 och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 juni 2011.
Förslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten för följande medborgarförslag
till nämnderna. Nämnderna har ännu inte fattat beslut i följande ärenden:
Kultur- och fritidsnämnden:
1657/2012 Medborgarförslag om bollplan i Segersäng
23/2013-061 Medborgarförslag om motionsredskap i Stora Vika.
Barn- och utbildningsnämnden:
941/2013 Medborgarförslag om gräsplan vid Viaskolan.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
1497/2012 Medborgarförslag om att rusta upp området mellan Vanstaskolan och
badhus/biblioteket i Ösmo.
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1499/2012 Medborgarförslag om att anlägga en trevlig parkmiljö vid gångstråket
under elledningsgatan strax norr om Vanstaskolan.
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1981/2012 Medborgarförslag om att det byggs på en skiva eller liknande på
gallerövergången mellan havstrappan och den långa piren.
2036/2012 Medborgarförslag om att förbättra skogsmiljön kring
bostadsrättsföreningen Metkroken i Ösmo.
2574/2012 Medborgarförslag om att utsmycka rondellen vid gymnasiet.
74/2013 Medborgarförslag om återvinningscentral i Ösmos norra delar.
363/2013 Medborgarförslag om fler papperskorgar i Ösmo.
719/2013 Medborgarförslag om att ersätta de trappor som ansluter till Trollvägen
med Vikgatan med en asfalterad cykelväg.
1050/2013 Medborgarförslag om möjlighet att ställa undan hela möbler, lampor,
sängar, kaffekokare mm vid SRV återvinning AB.
1051/2013 Medborgarförslag om att uppföra toaletter vid Svandammsparken i
närheten av boulebanorna.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 september 2013, § 123.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_______
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8/2013-002

Akten

Anmälan av delegationsbeslut
Säkerhetsansvarig har avgett yttrande över ansökan till hemvärnet, ks handlignsnr
1654/2013.
Kommunchefen har beslutat om budgetansvariga och attestanter på
kommunstyrelseförvaltningen, ändring gäller fr o m 2013-08-29, ks handlingsnr
1622/2013.
Personalchefen har beslutat om tillfällig ledighet med lön § 7 LFF, ks handlingsnr
1386/2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 198

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, 3/2013-009
Rikspolisstyrelsen - Distribution av - Vägledning för åtgärder mot
livsstilskriminellas brottslighet.

2013.1656
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund - Budget 2014, ekonomisk plan 20142016, § 40.
2013.1658
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - Budget- och attestansvariga på miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013-09-01.
2013.1649
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Yttrande över remiss - SIS - remiss
10803 – Naturvärdesinventering.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 199

Cirkulär
13:40 Budgetförutsättningar för åren 2013-2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 200

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

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-09-18
Ks § 201

Utvärdering av sommarjobben
Agneta Tjärnhammar (M) önskar en redovisning för kommunstyrelsen av
utvärdering av sommarjobben.
Kommunchef Birgitta Elvås svarar att utvärderingen ännu inte är klar och att den
först kommer att redovisas i barn- och utbildningsnämnden. Kommunchefen
återkommer till kommunstyrelsen med en redovisning så snart redovisningen är
klar.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

