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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-19
Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Roland Junerud (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren
Parvaneh Ahmadi (S)
Thomas Johansson (S)
Bo Persson (FP), tjänstgör för Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Helen A Jonson (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Tommy Cumzelius (M), tjänstgör för Agneta Tjärnhammar (M)
Georgios Tsiouras (M)
Sverre Launy (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Marianne Jonsson (M)
Ralf Kullman (M)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Anna Eklund, planeringschef
Peter Björebo, ekonomichef
Sirpa Slotte, controller §§ 43, 44 och 45
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Maria Schneider (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Ola Hägg (S), ordförande socialnämnden fr o m kl 09.45 § 46
Annika Fri, kanslichef § 46
Rolf Lindkvist, IT-chef § 47
Lars Olof Ronnevi, ordförande Östra Styrans våtmarker § 50
Anni Burman Skytt, informatör § 62
Eva Ryman, sekreterare
Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 40-42, 63, 48-61, 43-47, 62.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-03-19

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 19 mars
2014
40. Näringslivsfrågor
41. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
42. Rapport om Södertörnssamarbetet
43. Driftredovisning 2013 för kommunstyrelsen
44. AB Nynäshamnsbostäders redovisning 2013
45. Årsredovisning 2013
46. Granskning av beslutsunderlagens kvalité
47. Uppföljning av tidigare granskning avseende IT-verksamheten, information
48. Utökad borgensram, SRV Återvinning AB
49. Godkännande av fusionsplan för AB Nynäshamnsbostäder och AB Telegrafen
i Nynäshamn
50. Information av den ideella föreningen Östra Styran om restaureringsprojektet
Östra Styrans våtmarker
51. Yttrande – M 1416-13- ansökan om anläggande och drift av tidsbegränsad
utskeppningshamn och tillfällig bro vid Norvik
52.Yttrande över remiss – Betänkandet SOU 2013:81 Effektivare förebygga
våldsbejakande extremism
53. Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region
54. Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2014
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2014-03-19

55. Svar på motion om SRY-handledare
56. Svar på medborgarförslag om att gratulera de invånare som fyller 100 år från
Nynäshamns kommun
57. Rapport obesvarade motioner
58. Rapport obesvarade medborgarförslag
59. Anmälan av delegationsbeslut
60. Skrivelser och beslut
61. Cirkulär
62. Uppföljning av läsplatteprojektet
63. Fråga om tidplanen för budgetprocessen
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KS § 40

Näringslivsfrågor
Planeringchef Anna Eklund informerar om det aktuella läget med
näringslivsfrågorna.
______
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2014-03-19
KS § 41

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Bo Persson (FP) informerar om att Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat
en broschyr – Ledningssystem för hållbar utveckling. Ledningssystemet är
anpassat för kommuner, landsting och regioner.
_______
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KS § 42

Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås informerar om att Södertörns samarbetskommitté
tagit fram en ny verksamhetsplan inför den nya mandatperioden.
______
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Sammanträdesdatum

2014-03-19
Ec
Akten

KS § 43

65/2014-042

Driftredovisning 2013 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens resultatenheter redovisar ett resultat på 9,6 miljoner bättre än
budgeterat 2013. Mark- och exploateringsverksamhetens del av överskottet utgör
3,5 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott med 4,1 mnkr och
den politiska verksamheten redovisar ett överskott med 1,7 mnkr i förhållande till
budget. Avgifterna till kommunalförbund, gemensamma nämnder med mera
understiger budgeten med 0,3 mnkr.
De främsta anledningarna till överskottet är:
•

Markinköpet från Stockholms stad skedde först den första mars i stället för
vid årsskiftet 2012/2013 och resulterade därmed lägre kapitalkostnader än
budgeterat. Vinsterna vid försäljning av exploateringstillgångar har blivit
högre än budgeterat.

•

Kommunstyrelseförvaltningens överskott beror dels på lägre kostnader än
budgeterat för den fördjupade översiktsplanen, ej förbrukade
folkhälsomedel och lägre personal- och konsultkostnader. Den största
orsaken utgörs dock av att kommunen erhållit 1,9 mnkr i borgensavgift
men inte haft kostnader i samma utsträckning. Intäkten för
borgensavgiften används delvis för sponsring och egna evenemang i
kommunen.

•

Överskottet inom den politiska verksamheten beror främst på lägre
kostnader än budgeterat för sammanträdesarvoden både inom
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen. Även kostnaderna
för web tv-sändningarna från kommunfullmäktigesammanträden och
inköp av revisionstjänster har blivit lägre än budgeterat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna driftredovisning 2013 för
kommunstyrelsen.
Ekonomichef Peter Björebo informerar om en justering i första tabellen på sidan
26, en ändrad sida 26 delas ut vid sammanträdet.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna driftredovisning 2013 för
kommunstyrelsen.
_______
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Ks § 44
Ec
Akten

AB Nynäshamnsbostäders redovisning 2013
Sanja Batljan, administrativ chef AB Nynäshamnsbostäder redovisar ekonomisk
rapport och måluppfyllelse enligt ägardirektiv för 2013.
Information lämnas om fakta om bolaget, antal anställda, omsättning, efterfrågan
på lägenheter m m.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
Ks § 45

55/2014-042

Akten

Årsredovisning 2013
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år
2013. Kommunstyrelsen har tillsammans med respektive nämnd analyserat det
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet vid temadagar den 5 och 6 mars
2014.
Externredovisningens resultat
Balanskrav

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för
god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav
görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.
För 2013 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 22,4 mnkr,
varav VA-verksamheten utgör 3,9 mnkr.
Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 25,2 mkr. Detta
innebär att de negativa balanskravsresultaten med -7,1 mnkr 2011 och -7,1 mnkr
2012 därmed har återställts. Däremot medger inte resultatet 2013 någon
avsättning till resultatutjämningsreserven.
Ombudgetering av investeringsanslag 2013 till 2014

I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående
investeringar 2013 till 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
år 2013 samt att VA-verksamhetens resultat på 3,9 mnkr balanseras i
internredovisningen för år 2014.
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KS § 45
Ekonomichefen informerar om justeringar på sidan 75, en ändrad sida delas ut vid
sammanträdet, samt ytterligare justeringar på sidan 14. Justeringarna kommer att
göras i dokumentet som sänds ut till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
år 2013 samt att VA-verksamhetens resultat på 3,9 mnkr balanseras i
internredovisningen för år 2014.
______
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Revisorerna
Kc
Akten

KS § 46

211/2013-007

Granskning av beslutsunderlagens kvalité
Revisorerna har den 12 december 2013 avgett en rapport om granskning av
beslutsunderlagens kvalitet.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 februari 2014, § 5, och beslutade att
rapporten tas upp för diskussion i kommunstyrelsen vid sammanträdet i mars
2014.
Kanslichef Annika Fri informerar om inkomna svar på enkäten och visar
jämförande bilder mellan de olika nämnderna.
Kommunstyrelsen diskuterar redovisningen.
Kommunstyrelsen önskar i en separat skrivning en tydlig konsekvensanalys som
visar vad förslaget beräknas få för effekt och vilken rekommendation
kommunstyrelseförvaltningen ger.
När ett förslag till beslut har föregåtts av en lång beredningsprocess önskar
kommunstyrelsen en sammanfattning av beredningsprocessen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
_______
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Revisorerna
IT-chefen
Akten

252/2012-007

Uppföljning av tidigare granskning avseende ITverksamheten, information
Revisorerna har den 21 januari 2014 avgett en rapport om uppföljning av tidigare
granskning avseende IT-verksamheten.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2014, § 17 och beslutade att
överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
IT-chef Rolf Lindkvist informerar om revisorernas rapport och informerar om ITavdelningens arbete med förbättringar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
______
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Akten

KS § 48

24/2014-260

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB
Ärendebeskrivning
SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn
(Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Nynäshamns
kommuns andel är 2.25 procent.
Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal
borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av
Huddinge kommun.
Nynäshamns kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för
SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52
mnkr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av
Kommuninvest behöver ett nytt övergripande borgensbeslutet tas och formuleras
enligt det ovan föreslagna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV
Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 722 500 kr, jämte därpå löpande ränta.
2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande
Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande
beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 18.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV
Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 722 500 kr, jämte därpå löpande ränta.
2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande
Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande
beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV
Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 722 500 kr, jämte därpå löpande ränta.
2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande
Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande
beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun.
________
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50/2014-107

Godkännande av fusionsplan för AB Nynäshamnsbostäder
och AB Telegrafen i Nynäshamn
Ärendebeskrivning
AB Telegrafen är ett dotterbolag till AB Nynäshamnsbostäder. AB
Telegrafen är ett inaktivt bolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet.
Bolaget bildades i samband med planeringen av byggande av
ungdomsbostäder i Nynäshamns kommun. Styrelserna i AB
Nynäshamnsbostäder (”moderbolaget”) och AB Telegrafen i Nynäshamn
(”dotterbolaget”) har beslutat att dotterbolaget ska fusioneras upp i
moderbolaget. Fusionen genomförs för att det inte finns någon planering för
att ha någon verksamhet i bolaget och för att förenkla koncernens struktur
och organisation. Därigenom kan en mer kostnadseffektiv förvaltning
uppnås, vilket gör koncernen mer konkurrenskraftig.
Moderbolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget. Moderbolaget ägs av
Nynäshamns kommun som därmed ska godkänna och underteckna
fusionsplanen i egenskap av aktieägare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder
och dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska
behöriga firmatecknare underteckna fusionsplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 19.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder
och dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska behöriga
firmatecknare underteckna fusionsplanen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder
och dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn.
2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska behöriga
firmatecknare underteckna fusionsplanen
_______
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254/2012-106

Information av den ideella föreningen Östra Styran om
restaurerigsprojektet Östra Styrans våtmarker
Kommunstyrelsen har den 18 september 2013, § 192, beslutat att
kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i mars 2014 önskar en redovisning av
föreningen av projektet , samt en ekonomisk redovisning av projektet.
Lars Olov Ronnevi, ordförande i Östra Styrans Våtmarker lämnar information om
tidplanen för projektet och ekonomin för projektet. Projektet beräknas vara
avslutat under hösten 2014.
_______
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Nacka tingsrätt,
Mark- och
miljödomstolen
Plc
Akten

60/2014-259

Ansökan om tillfällig hamn på fastigheten Kalvö 1:11 och
1:12 i Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
NCC Roads AB har ansökt hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
(MMD), om tillstånd för anläggande och drift av tillfällig hamn och bro vid
Norvik. Synpunkter ska inges till MMD senast den 1 april.
Vid anläggandet av Norvikshamnen samt det närliggande industri-/logistikområdet kommer stora volymer bergmassor att genereras. En liten del av
materialet kommer att kunna användas internt men i huvudsak ska materialet
exporteras. På grund av de stora volymerna, ca 25 miljoner ton, är det enda
realistiska alternativet att skeppa ut massorna per båt.
Ansökan avser en bro samt en kaj om 15x30 meter som ska anläggas vid
Furholmen. Ett transportband för krossat material anläggs från fastlandet ut till
kajen. Anläggningarna kommer att avlägsnas när arbetet är klart. En utfyllnad för
bro kommer att bli kvar.
NCC Roads AB yrkar om tillstånd att:
- Inom fastigheten Kalvö 1:12 utföra utfyllnadsarbeten, pålning för att
anlägga en hamnanläggning med kaj.
- Inom fastigheten Kalvö 1:11 och Kalvö 1:12 utföra utfyllnad för att
anlägga en bro med brostöd.
- Inom fastigheten Kalvö 1:11 och Kalvö 1:12 utföra muddring,
schaktarbeten för att om 20 år riva anläggningen i syfte att återställa
området efter det att anläggningen ej längre behövs.
- Inom fastigheten Kalvö 1:12 driva hamnverksamhet som medger trafik
med fartyg med en bruttodräktighet av maximalt 20 000 ton.
NCC Roads yrkar vidare att mark- och miljödomstolen:
- Med stöd av 22 kap. 25 § miljöbalken bestämmer arbetstiden till 10 år.
- Med stöd av 24 kap. 13 § miljöbalken bestämmer tiden för anmälan av
anspråk på oförutsedd skada till 5 år.
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Bedömning
Nynäshamns kommun bedömer att de skyddsåtgärder som anges i ansökan och i
miljökonsekvensbeskrivningen är tillräckliga för att förhindra att oönskade
effekter uppkommer.
Materialförsörjningen i Nynäshamns kommun har historiskt grundats på täkt av
naturgrus som är en ändlig resurs som så gott som alltid står i konflikt med uttag
av grundvatten. I dagsläget finns endast en mindre bergtäkt i kommunen. I
samband med samråden har kommunen framfört att de aktuella volymerna kan stå
för det framtida behovet av material i 100-tals år. Eftersom platser för
långtidslagring saknas är utskeppning det enda alternativet.
Nynäshamns kommun bedömer att den långa brytningstiden (15-20 år) innebär att
materialet under tiden kan ingå i och bidra till kommunens materialförsörjning.
För att tillförsäkra att så kan ske bör NCC Roads AB tillse att materialet i så stor
utsträckning som möjligt kan användas lokalt inom kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
______
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Regeringskansliet
Säkerhetsansvarig
Akten

KS § 52

21/2014-009

Yttrande över, betänkande av utredning om ett effektivare
arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (SOU
2013:81)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet har bjudit in Nynäshamns kommun att lämna synpunkter på
betänkande av utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga
våldsbejakande extremism (SOU 2013:81).

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 20.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Förslaget till yttrande har reviderats, ordföranden Anna Ljungdell (S) informerar
om revideringarna i yttrandet. Förslaget till yttrande är diariefört med
handlingsnummer 521/2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
KSL
Säkehetsansvarig
Akten

KS § 53

213/2013-106

Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri
region – modell för regional samverkan
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2013 att rekommendera länets kommuner att anta
avsiktförklaringen om en trygg, säker och störningsfri region.
Ett antal samhällsviktiga aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka
samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera
oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. Arbetet
har ägt rum i olika projekt inom ramen för Program för samverkan - Stockholmsregionen. En modell för samverkan har tagits fram och ska införas under 2014.
Kommunerna har varit representerade i arbetet, genom att KSL:s förbundsdirektör
och två kommundirektörer har ingått i styrgruppen. Dessutom har fyra
säkerhetschefer från kommuner funnits med i en samordningsgrupp. Programmet
har också presenterat samverkansmodellen på KSL:s kommundirektörsträff och
kommunstyrelseordförandeträff.
Avsiktförklaringen är tänkt att börja gälla från och med den 1 april 2014 och
gäller därefter tills vidare. Avsiktsförklaringen kommer att följas av en
överenskommelse 2015. KSL önskar få svar på Nynäshamns kommuns
ställningstagande senast den 31 mars 2014.
Kommuntyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en effektiv samverkan är central i en
situation av störningar och kris. Att som förslaget innebär att ha en färdig struktur
för samverkan och att den strukturen även samverkar innan något har inträffat ger
stora möjligheter att bättre klara av krissituationer. Alla händelser sker i ett
geografiskt område, d v s i en kommun. Vi har under åren sett att när samverkan
brister, så är det våra kommuninvånare som drabbas. Därför ser
kommunstyrelseförvaltningen positivt på den föreslagna lösningen och föreslår
kommunstyrelsen att anta avsiktsförklaringen om en trygg, säker och störningsfri
region – modell för regional samverkan.
Inom Nynäshamns kommun är det främst funktionen kommunchef och
säkerhetsansvarig som kommer att tas i anspråk för att aktivt driva uppdraget
inom samverkansfunktionen. Finansieringen förväntas ske inom ramen för det
statliga 2:4 anslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19

KS § 53
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till avsiktförklaring om en trygg,
säker och störningsfri region – modell för regional samverkan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till avsiktförklaring om en trygg,
säker och störningsfri region – modell för regional samverkan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till avsiktförklaring om en trygg,
säker och störningsfri region – modell för regional samverkan.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
Sorundafestivalen
Plc
Ekavd
Akten

KS § 54

209/2013-449

Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2014
Ärendebeskrivning
Föreningen Sorundafestivalen har ansökt om bidrag för att kunna genomföra
Sorundafestivalen den 5-7 juni 2014.
Under 2011 startade demokratiprojektet ”Alla kan i Nynäshamn”. Under våren
2012 genomfördes den första Sorundafestivalen. Efter att en festivalförening
bildats kunde festivalen genomföras även 2013. Föreningen arbetar för ett fortsatt
engagemang kring festivalen. Samarbete sker med de folkhälsoprojekt som pågår
och som berör Sorundaområdet.
Målgruppen för festivalen är främst alla boende i Sorundaområdet men även
andra, ung som gammal. Målet för festivalen är att tillsammans skapa aktiviteter
där alla får vara delaktiga och där man kan öka stoltheten för sin bygd i
samverkan mellan många olika aktörer. Ett övergripande syfte är att lyfta fram
Sorunda som en bra ort att bo och verka i.
Föreningen Sorundafestivalen räknar med att kostnaderna totalt blir 350 000
kronor varav 150 000 kronor kan finansieras med sponsorer, medlemsavgifter och
övriga bidrag. Föreningen ansöker om 200 000 kronor från kommunen. Medlen
ska användas till att möjligöra för planerade aktiviteter under Sorundafestivalen
som tält, ljud och ljus, el, vatten, toaletter och marknadsföring.
Redovisning kommer att ske med hjälp av en skriftlig dokumentation med bilder
och text.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan
med 200 000 kronor. Medlen tas från projektet Alla kan i Nynäshamn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
KS § 54
Arabetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 23.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan
med 200 000 kronor. Medlen tas från projektet Alla kan i Nynäshamn.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förslaget men förutsätter att projektet
framöver kommer att ha en större självfinansieringsgrad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan med 200 000 kronor. Medlen tas
från projektet Alla kan i Nynäshamn.
Protokollsanteckning
Sverre Launy (V) deltar inte i beslutet.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
Ksf,
arbetsgivaravd
Akten

KS § 55

302/2012-060

Svar på motion om utbildning av SRY-handledare inom
kommunens städverksamhet
Ärendebeskrivning
Georgios Tsiouras (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige, daterad
2012-12-21. I motionen framhålls vikten av att städningen i kommunen utförs
”med rätt kompetens”. Motionären anser det därför angeläget att kommunens
lokalvårdare erhåller erforderlig kompetensutveckling. Motionären hoppas att det
ska leda till högre effektivitet, ökad produktivitet och att medarbetarna därigenom
utvecklas i arbetet. Som ett steg för att utveckla kompetensen hos lokalvårdarna
föreslås att en eller flera anställda utbildas till diplomerade SRY-handledare. I
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser i ärendet finns mer
information om vad SRY är.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 24.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för att kommunicera svaret med motionären.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
K Stabén
Kf
Kc
Akten

KS § 56

2/2013-061

Svar på medborgarförslag om uppvaktning av 100 åringar
Ärendebeskrivning
Karl Stabén har i ett medborgarförslag daterat den 30 september 2013 föreslagit
att Nynäshamns kommun ska skicka en gratulationshälsning till
kommunmedborgare som fyller 100 år som ett tecken på uppskattning.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om att det är ett bra
förslag. Att fylla 100 år är stort och inte alla förunnat. Statistik från de senaste
åren visar att antalet som blev 100 år i Nynäshamns kommun var:
2010- 0 personer
2011- 3 personer
2012- 0 personer
2013- 2 personer.
Att uppmärksamma dem genom en gratulationshälsning i samband med dagen
vore en fin sak att göra.
Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på kostnaderna och bedömer dessa som
rimliga. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningen får uppdraget att från och med den 1 januari
K2015 införa som rutin att fira de kommunmedborgare som fyller 100 år med en
gratulationshälsning från kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om att bifalla
medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 25.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-19
KS § 56
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(37)

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
KS § 57

49/2014-109

Akten

Rapport obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 21 februari
2014. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
87/2013-060
Harry Bouveng (M) har den 25 april 2013 inkommit med motion om införande av
utmaningsrätt i Nynäshamn. Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2014,
§ 10, att återremittera motionen. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
156/2013-060
Turid Rosenlund (-) har den 15 augusti 2013 inkommit med en motion om
presenter och julklappar som hjälper. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
194/2013-060
Antonella Pirrone (KD) har den 13 november 2013 inkommit med en motion
”Det ska vara lätt att göra det rätt” om källsortering. Yttrande över motionen har
inkommit från AB Nynäshamnsbostäder. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
1/2014-060
Lena Dafgård (SN) har den 30 december 2013 inkommit med en motion om
revidering av policy för representation. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 26.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
KS § 57
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
Akten

KS § 58

49/2014-109

Rapport obesvarade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar medborgarförslag som kommunfullmäktige fattat beslut om
att delegera beslutanderätt för t o m den 12 februari 2014.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 27.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
Akten

KS § 59

11/2014-002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunchefens beslut om budgetansvariga och attestanter vid
kommunstyrelseförvaltningen, gäller från 2014-03-10.
Mark- och exploateringschefen har utfärdat fullmakt avseende
lantmäteriförrättningar till Sara Hagelin och Sandra Zachrisson, ks handlingsnr
402/2014.
PA-controllern har beslutat om tillfällig ledighet med lön enligt § 7 LFF, ks
handlingsnr 348/2014.
Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under januari
- februari 2014 med stöd av kommunstyrelsens delegation
- anmälan
1. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (A R ), 2014-01-10.
2. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (M P), 2014-01-14.
3. Beslut om bibehållen pensionsgrundande lön (E S), 2014-02-20.
4. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Lärarnas Riksförbund, 201402-28.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten
handlingarna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

34(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
KS § 60

Skrivelser och beslut
2014.171
SKL - Sveriges kommuner och landsting inbjuder till Demokratidagen 2014, den
3 april i Folkets Hus i Stockholm.
449/2014
Överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan
legal vådshavare i Sverige, s k ensamkommande barn. Undertecknad
överenskommelse.

Nynäshamns kommun avstår från att avge yttrande över remisser från
Skolinspektionen av ThorenGruppen AB om godkännande av huvudman för en
fristående gymnasieskola i Huddinge och remiss från Skolinspektionen av Steg
för framtiden AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-19

KS § 61

Cirkulär
14:6 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(37)

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19

Akten

KS § 62

266/2011-005

Uppföljning av läsplatteprojektet
Informatör Anni Burman Skytt informerar och delar ut ny handbok för
Nynäshamns politikerportal och läsplatta.
Kommunstyrelsen ställer frågor bland annat om möjligheten klippa ut att
vidarebefordra dokument med e-post.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att skicka ut en
inbjudan till informationsmöte med två alternativa tidpunkter. Vid mötet har
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor och få hjälp
med uppgradering av ”appen”.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

37(37)

Sammanträdesdatum

2014-03-19
KS § 63

Fråga om tidplanen för budgetprocessen
Harry Bouveng (M) frågar om när remissversionen av budgeten skickas ut.
Ekonomichef Peter Björebo informerar att budgetremissen sänts ut till nämnderna
innan dagens sammanträde. Den kommer även att sändas till gruppledarna under
dagen.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

