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§ 121

Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Sorundafestivalens ansökan om
200 000 kronor. Medlen tas från den särskilt avsatta evenemangsbudgeten.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 maj 2015.
Kommunstyrelsen har vid två tillfällen beslutat att återremittera ärendet för en
fördjupad beskrivning av projektet, första gången på sammanträdet den 18 mars, § 63,
andra gången på sammanträdet den 20 maj, § 113 då det underlag som efterfrågats
inte hade kommit kommunstyrelsen tillhanda.
Sorundafestivalen arrangerades för första gången sommaren 2012 som en del av
demokratiprojektet ”Alla kan i Nynäshamn”. Föreningen Sorundafestivalen
bildades hösten 2012. Föreningen har under 2013 och 2014 arrangerat
Sorundafestivalen. Besökarantalet ökat från 1000 till 5500 deltagare. Årets
festival kommer att bygga vidare på tidigare års engagemang från boende och
verksamma aktörer i Sorundaområdet.
Föreningen Sorundafestivalen ansöker om ekonomiskt bidrag från Nynäshamns
kommun för att arrangera Sorundafestivalen den 5-6 juni 2015. Den totala
kostnaden för arrangemanget beräknas bli 350 000 kronor. En dryg tredjedel av
kostnaden kommer att finansieras genom sponsorintäkter.
Festivalen riktar sig främst till alla som bor i Sorunda men målet är att den ska bli
en attraktion för alla som bor i Nynäshamn och närliggande kommuner.
Arrangemanget är kostnadsfritt och bygger på samverkan mellan föreningsliv,
näringsliv och offentliga verksamheter. Syftet med festivalen är att visa upp
Sorundas kvaliteter inom kultur, hantverk, djur, idrott, föreningsliv med mera. På
fredagen har festivalen barnfokus och på programmet står till exempel en
kulturföreställning av Sunnerbyskolan. För övrigt bjuder festivalen på allsång,
dans och musik i schlagerns tecken, karnevalståg, diverse aktiviteter för olika
åldrar samt uppträdande av Nanne Grönvall. Alkohol serveras endast i samband
med mat under vissa tidpunkter och inom ett inhägnat område.
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Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Sorundafestivalens ansökan om
200 000 kronor. Medlen tas från den särskilt avsatta evenemangsbudgeten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har vid två tillfällen beslutat att återremittera ärendet för en
fördjupad beskrivning av projektet, första gången på sammanträdet den 18 mars, § 63,
andra gången på sammanträdet den 20 maj, § 113 då det underlag som efterfrågats
inte hade kommit kommunstyrelsen tillhanda.
Sorundafestivalen arrangerades för första gången sommaren 2012 som en del av
demokratiprojektet ”Alla kan i Nynäshamn”. Föreningen Sorundafestivalen
bildades hösten 2012. Föreningen har under 2013 och 2014 arrangerat
Sorundafestivalen. Besökarantalet ökat från 1000 till 5500 deltagare. Årets
festival kommer att bygga vidare på tidigare års engagemang från boende och
verksamma aktörer i Sorundaområdet.
Föreningen Sorundafestivalen ansöker om ekonomiskt bidrag från Nynäshamns
kommun för att arrangera Sorundafestivalen den 5-6 juni 2015. Den totala
kostnaden för arrangemanget beräknas bli 350 000 kronor. En dryg tredjedel av
kostnaden kommer att finansieras genom sponsorintäkter.
Festivalen riktar sig främst till alla som bor i Sorunda men målet är att den ska bli
en attraktion för alla som bor i Nynäshamn och närliggande kommuner.
Arrangemanget är kostnadsfritt och bygger på samverkan mellan föreningsliv,
näringsliv och offentliga verksamheter. Syftet med festivalen är att visa upp
Sorundas kvaliteter inom kultur, hantverk, djur, idrott, föreningsliv med mera. På
fredagen har festivalen barnfokus och på programmet står till exempel en
kulturföreställning av Sunnerbyskolan. För övrigt bjuder festivalen på allsång,
dans och musik i schlagerns tecken, karnevalståg, diverse aktiviteter för olika
åldrar samt uppträdande av Nanne Grönvall. Alkohol serveras endast i samband
med mat under vissa tidpunkter och inom ett inhägnat område.
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Sorundafestivalen har utvecklats mycket positivt. Från att ha varit ett projekt för
att stimulera till ökad delaktighet i lokalsamhället har profilen kommit att bli ett
kulturevenemang med stark egen drivkraft. Festivalen är ett exempel på hur
kommunen kan skapa förutsättningar för delaktighet i lokalsamhället.
Kommunens mål är att minska ojämlikheter i hälsa och skapa delaktighet och
inflytande. Festivalen är ett bra exempel på en aktivitet där alla kommuninvånare
kan mötas och känna gemenskap oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller etnicitet. Arrangemanget av festivalen kräver stor delaktighet och
för varje år ökar viljan av att delta både genom ett deltagande i planering och
genomförandet och som ekonomisk sponsor. Festivalen bidrar också till en positiv
landsbygdsutveckling.
Liksom tidigare år ska föreningen lämna in en skriftlig redovisning till
kommunstyrelsen senast den sista oktober 2015. Redovisningen ska innehålla
uppgifter om hur pengarna använts och hur många som besökte festivalen.
Redovisningen bör också innehålla en analys av vilka inslag som lockade flest
deltagare från olika åldergrupper och vilka aktiviteter som är viktiga att bygga
vidare på i framtiden. Dessutom ska redovisningen innehålla en plan för framtiden
vad gäller behov av ekonomiskt stöd från Nynäshamns kommun.
I tjänsteskrivelsen till sammanträdet i kommunstyrelsen den 18 mars, föreslogs att
bidraget skulle finansieras via folkhälsomedlen. Efter en fördjupad genomgång av
ansökan kan vi konstatera att det inte är lämpligt. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår därför att bidraget beviljas för 2015 och att medlen tas ur
evenemangsbudgeten. De redovisningar som saknades vid kommunstyrelsens
sammanträde den 20 maj har nu bifogats tjänsteutlåtandet.
För kommande år behövs en mer kontinuerlig finansiering. Därför kommer frågan
om fortsatta bidrag och dess utformning prövas i samband med den pågående
utredningen av kommunens stöd till föreningar i olika sammanhang. Till
kommande år är avsikten att Sorundafestivalen kan omfattas av föreningsstöd till
sin verksamhet.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Bilagor:
1. Budget 2015
2. Sponsorer 2015
3. Intäkter 2015 från restauranger och café
4. Huvudbok Föreningen Sorundafestivalen
5. Resultat – balansräkning 2014
6. Verksamhetsberättelse för år 2014
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§ 122
Detaljplan för Hoxla 7:6 m fl
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Hoxla 7:6 med flera, i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan med syftet
att möjliggöra utbyggnad med 19 bostäder. Planområdet ligger i tätorten
Sunnerby-Spångbro, ca två mil norr om Nynäshamn, intill befintlig byggelse och
infrastruktur.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 april 2015, § 73, beslutat att
godkänna detaljplanen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 29 § ÄPBL.
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som ligger till grund för
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-06-02.
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Kommunfullmäktige

Hoxla 7:6 med flera, godkännade inför antagande av
detaljplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Hoxla 7:6 med flera, i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan med syftet
att möjliggöra utbyggnad med 19 bostäder. Planområdet ligger i tätorten
Sunnerby-Spångbro, ca två mil norr om Nynäshamn, intill befintlig byggelse och
infrastruktur.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 april 2015, § 73, beslutat att
godkänna detaljplanen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 29 § ÄPBL.
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som ligger till grund för
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Bilagor:
1. Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 23 april 2015, § 73
2. Genomförandebeskrivning
3. Fastighetskosekvenskarta
4. Illustrationskarta
5. Plankarta
6. Samrådsredogörelse
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§ 123
Tertialuppföljning T1
Enligt bifogat program.
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INBJUDAN
Temadag tertialuppföljning 1, 2015
PROGRAM
•

Inledning

•

Ärenden enligt föredragslista

•

Nynäshamnsbostäders T1

•

Kommunens ekonomiska utfall T1 och årsprognos

•

Kaffe

•

Personalredovisning

•

Nämndernas redovisningar

•

Sammanfattning och avslut

Datum: 2015-06-03
Tid: 08:30 – 12:00
Plats: Nämndhuset Nynäshamn, Lokal: Landsort

Temadagen startar med ärenden enligt utskickad föredragningslista.

Kommunstyrelseförvaltningen

