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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Thomas Johansson (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Lars Åke Lundin (S)
Nicholas Nikander (FP) tjänstgör för Daniel Adborn §§ 1-3
Daniel Adborn (FP) §§ 4-24, fr o m kl 08.45
Catrine Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C)
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Fredrik Holmström (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Maria Schneider (S)
Madelaine Sloot (V)
Martin Gärdek (V)
Rolf Hofsten (PP)
Nicholas Nikander (FP), tjänstgör del av sammanträdet
Bernt Månsson (MP)
Ralf Kullman (M)
Antonella Pirrone (KD)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Anna Eklund, planeringschef
Bertil Lindberg, Norvikskoordinator
Johan Westin, ekonomichef
Jan Ove Östbrink, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa Engwall, tf förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Anette Måhlstedt, personalchef, fr o m § 4
Annika Fri, kanslichef, fr o m § 4
Rolf Lindkvist, IT-chef, fr o m § 4
Eva Ryman, sekreterare
Paragraferna behandlades i följande ordning: 1- 3, 6-20, 4-5, 21-24.
_______
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2015-01-21

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 21 januari
2015
1. Näringslivsfrågor
2. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
3. Rapport om Södertörnssamarbetet
4. Information om fördjupad översiktsplan för Nynäshamns Stad
5. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget
6. Nytt reglemente för kommunstyrelsen
7. Svar på medborgarförslag om att göra om Ericssons gamla lokaler till
studentbostäder
8. Yttrande över remiss - Lokala aktionsgrupper och EG:s
förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av
landsbygden
9. Yttrande över Boverkets förslag till vägledning för
industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder
10. Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på vägledning för industrioch annat verksamhetsbuller
11. Yttrande över förslag till nytt bebyggelsefritt avstånd enligt 47 §
väglagen
12. Val av arbetsutskott
13. Val av landsbygdsutskott
14. Val av tre ledamöter och tre ersättare i Näringslivskommittén
15. Val av två ledamöter och en ersättare i Nynäshamns Stadskärneförenings
styrelse
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2015-01-21

16. Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd
17. Val av ordförande i det kommunala handikapprådet samt det kommunala
pensionärsrådet
18. Val av ledamot och ersättare till det kommunala pensionärsrådet
19. Val av ledamot och ersättare till det kommunala handikapprådet
20. Val av två ledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse
21. Anmälan av delegationsbeslut
22. Skrivelser och beslut
23. Cirkulär
24. Kurser och konferenser
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2015-01-21
Ks § 1

Näringslivsfrågor
Planeringschef Anna Eklund informerar om följande:
- den 1 mars börjar Jonas Karlsson som ny näringslivschef,
- den nye näringslivschefen kommer att styra arbetet med handlingsplan för
genomförandet av näringslivsstrategin,
- arbetet med företagslots är påbörjat,
- under vecka 10 genomförs förtagarveckan.
_______
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Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Inga rapporter lämnades.
______
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Ks § 3

Rapport om Södertörnssamarbetet
Ordföranden Anna Ljundell (S) informerar översiktligt vad som ingår i
Södertörnssamarbetet och att under den här punkten på dagordningen
återrapporteras vad som sker inom Södertörnssamarbetet.
Ett av samarbetsprojekten är projektet för samordnad varudistribution under den
här punkten på dagordningen återrapporteras vad som händer i projektet.
Kommunchef Birgitta Elvås rapporterar att samarbetskommittén kommer att
träffas
under nästa vecka för att planera arbetet under året. Kommunchefsgruppen
kommer att träffas på fredag.
______
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Akten

Ks § 4

2011/0227/212

Information om fördjupad översiktsplan för Nynäshamns
stad
Översiktsplanerare Heli Rosendal redovisar i korthet inkomna synpunkter under
samrådstiden, 1 juli – 31 oktober 2015, samt vilka kanaler som använts för
samrådet.
Cirka 90 skriftliga yttranden inkom under samrådstiden, varav 25 från
myndigheter och organisationer, respektive cirka 65 från privatpersoner. Cirka
120 svar inkom via appen.
_______
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Ks § 5
Akten
Kc
Ksf avdelningschefer

2015/0029/042

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget
2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens
verksamhetsplan och internbudget 2015.
Särskilt yttrande
Harry Bouveng (M) avger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som
bilaga A.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget
för kommunstyrelsens verksamheter 2015.
Utgångspunkten är kommunstyrelsen kommunbidragsram på 136,6 mnkr i
kommunfullmäktiges beslutade Mål och budget 2015-2018.
I kommunbidragsramen ingår uppräkning av lönekostnaderna med 2,9 % och
övriga kostnader med 2,2 %, vilket innebär en ökning med 3 mnkr.
Kommunstyrelsen har även getts ett effektiviseringskrav på 1 % av
kommunbidraget, vilket innebär en minskad ram med 1,2 mnkr.
Kommunbidraget har ökats med 7,3 miljoner kronor för speciella satsningar och
verksamhetsförändringar under 2015, enligt följande:
− Upphandling av nytt HR-system, 0,8 miljoner kronor
− Upphandling av nytt ekonomisystem, 0,5 miljoner kronor
− Telefoniupphandling, 0,25 miljoner kronor
− Kontaktcenter, 0,5 miljoner kronor
− Samordnade varutransporter, 0,5 miljoner kronor
− Förtroendemannautbildning, 0,2 miljoner kronor
− Resursförstärkning ”Arbetsgivarvarumärket”, 0,6 miljoner kronor
− Ökade lokalkostnader, 1,1 miljoner kronor
− Ökade årsavgifter till kommunalförbund. 0,4 miljoner
− Utökning av pooltjänster inom bemanningscentrum, 1,3 miljoner kronor
− Landsbygdsutskott och framtagande av ett landsbygdsprogram, 1,2
miljoner kronor
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I kommunstyrelseförvaltningens förslag till Verksamhetsplan och internbudget för
2015 har besparingar genomförts för att komma ner till budgetram. Dels har ett
generellt besparingsbeting på 2,5 % har lagts ut på samtliga avdelningar på
kommunstyrelseförvaltningen. Dessutom har specifika besparingar genomförts på
samtliga avdelningar. De specifika besparingarna består bland annat av minskat
anslag för konsultkostnader, samt vakanser i samband med rekrytering och
föräldraledigheter. Dessutom avslutas flera stora folkhälsoprojekt i och med
årsskiftet och nya projekt kommer inte komma igång och ge helårseffekt redan
2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens
verksamhetsplan och internbudget 2015.
Föredragning
Kommunchef Birgitta Elvås presenterar avdelningscheferna på
kommunstyrelseförvaltningen och föredrar förslaget till verksamhetsplan och
internbudget för 2015.
_______
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2014/0233/033

Akten

Nytt reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
- anta reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 samt
- beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 9 mars 2011, § 62, reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet har därefter ändrats den 14 september 2011, § 143
och den 7 mars 2012, § 85.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar gjort en
översyn av kommunens reglementen vilket har lett till förslag på vissa
förändringar. Förslaget till ändringar i kommunstyrelsens reglemente innebär
bland annat följande.
1. I 2 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
2. Hänvisningar till lagrum, kollektivavtal m.m. har vid behov uppdaterats.
3. Kommunstyrelsens mandat att handha och besluta i frågor om tolkning
och tillämpning rörande pensioner, försäkringar, arvoden och andra
ersättningar till politiskt förtroendevalda har lagts i en egen §.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 136.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

_________
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Lotta Stegmar
Msn
Kf
Akten

Ks § 7

2014/6/061

Svar på medborgarförslag om att göra om gamla Ericssons
lokaler till studentbostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Ersättaryttrande
Martin Gärdek (V) och Madelaine Sloot inger ett ersättaryttrande som fogas till
protokollet som bilaga B.
Ärendebeskrivning
Lotta Stegmar har i ett medborgarförslag daterat 9 juni 2014 föreslagit att
Ericssons gamla lokaler görs om till studentbostäder alternativt vanliga
hyreslägenheter. Behovet av bostäder är mycket stor anser förslagsställaren.
Remiss
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit in med ett yttrande 7
oktober 2014. I yttrandet konstateras att det pågår ett detaljplanearbete i det
aktuella området. I planen ingår bland annat att pröva om det är lämpligt att bygga
om befintliga kontorsbostäder till bostäder. Detaljplanen kommer enligt tidplan att
ställas ut under februari månad 2015. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tas synpunkten i medborgarförslaget med i det fortsatta arbetet med
detaljplanen.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om att det finns behov
av fler bostäder för studenter och andra i Stockholmsområdet.
Det är troligt att de lokaler förslagsställaren avser är de tre tomma kontorsbyggnaderna längs Industrivägens östra sida belägna på fastigheten Telegrafen 7.
Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag att
upprätta en detaljplan för Telegrafen och Vaktberget, där det aktuella området
ingår. Planens syfte är att pröva bostäder och annan verksamhet inom delar av
Ericsson gamla verksamhetsområde. Telegrafen 7 ägs av Nynäshamn Business
Park AB. På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen håller man nu på att ta
fram ett planförslag. Planförslaget och dess handlingar ska ut på samråd under
första halvåret 2015. Det finns då möjlighet för medborgare att framföra sina

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14(35)

Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 7
förslag och synpunkter. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tas
synpunkten i medborgarförslaget med i det fortsatta arbetet med detaljplanen.
Med hänvisning till vad som framkommit ovan föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 december
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anse medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 141.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anse medborgarförslaget besvarat.
______
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Landsbygdsdep
Akten

Ks § 8

2014/0213/011

Yttrande över remiss - Lokala aktionsgrupper och EG:s
förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av
landsbygden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Inför programperioden 2014−2020 har Europaparlamentet och rådet antagit ett
gemensamt regelverk för lokalt ledd utveckling. Enligt regelverket ska den lokala
utvecklingen ledas av lokala aktionsgrupper. Grupperna ska bestå av företrädare
för offentliga och privata lokala intressegrupper. Det anges också vilka uppgifter
grupperna ska ha. Vissa av dessa uppgifter är förvaltningsuppgifter som innefattar
myndighetsutövning. Det finns inga EU-bestämmelser som reglerar vilken typ av
juridisk person de lokala aktionsgrupperna ska vara, det får medlemsstaterna
välja. Under motsvarigheten till lokalt ledd utveckling i föregående
programperiod (2007-2013) har grupperna varit ideella föreningar.
Med anledning av de ändrade EU-reglerna har Landsbygdsdepartementet utarbetat
ett förslag till svensk lag om lokala aktionsgrupper samt förslag till ändring i
lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden och förslag till ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Förslag till nya regler
Förslaget innebär att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter
om gruppernas handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling.
Förslaget innehåller även bestämmelser som rör sekretess och tystnadsplikt. De
lokala aktionsgrupperna ska utföra uppgifter som avser lokalt ledd utveckling
inom förvaltningen av EU:s struktur- och investeringsfonder.
Som en följd av den föreslagna nya lagen om lokala aktionsgrupper föreslås också
en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), med hänvisning
till den nya lagen. Promemorian innehåller även förslag till lagtekniska ändringar i
lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden samt ändringar i denna lag med anledning av
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Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Synpunkter på remissen
Nynäshamns kommun delar promemorians bedömning av konsekvenser för
samhällets olika aktörer. Det är positivt att rättssäkerheten och kvaliteten på
handläggningen stärks med nya och tydliga regler hur handläggning av ärenden
ska gå till. Tydligare handläggningsrutiner och ökad förutsebarhet kan stödja och
stärka möjligheterna för de som är målgrupper för de olika stöden.
I övrigt har Nynäshamns kommun inte några synpunkter på förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 143.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
________
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Boverket
Akten

Ks § 9

2014/211/239

Yttrande över Boverkets förslag till vägledning för industrioch annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Boverket har upprättat ett förslag till ny vägledning för industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse.
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Naturvårdsverket har parallellt tagit fram förslag till vägledning vid prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. Vägledningarna ska underlätta en enhetlig och
rättssäker tillämpning av plan- och bygglagen respektive miljöbalken.
Arbetet har samordnats. Boverkets vägledning är i första hand avsedd att stödja
kommunala handläggare och beslutsfattare vid planläggning och
bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen, för nytillkommande bostäder i
områden som utsätts för buller från industrier och liknande verksamheter.
Samtidigt som Boverket skickat ut sitt förslag till vägledning, har
Naturvårdsverket skickat ut sitt förslag till vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken.
Synpunkter på förslaget till vägledning
Det är positivt att vägledningen för industri- och annat verksamhetbuller blivit
tydligare, och att begrepp och resonemang förenklats. Att de två vägledningarna
från Boverket och Naturvårdsverket följer varandra ses som positivt, det blir en
tydlighet för vilka möjligheter och förutsättningarna som finns kring bostads- och
annan utveckling i bullerutsatta områden. Att åtgärder får göras vid bullerutsatta
miljöer medger en viss lättnad för kommunerna i planeringen av bostäder i
attraktiva lägen. Samtidigt ställs krav att kommunens översiktplan redovisar var
man ser att utveckling kan ske trots höga bullernivåer och var man inte anser att
det är lämpligt oavsett invånarantal.
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Boverkets vägledning beskriver bland annat två bra verktyg och rutiner,
Åtgärdstrappan och Flödeschemat. Dessa kan användas vid bullerutredningar i
samband med framtagande av detaljplaner och bygglovsprövningar.
Bullerutredningen bedöms behövas i tidiga skeden vid framtagandet av
detaljplaner som i sin tur utgör ett viktigt bedömningsunderlag vid
bygglovsprövningen.
Användningen av orden bör och ska i vägledningen behöver ses över. Det
behöver bli tydligare när tolkningar får göras och när de inte får göras. Utöver
detta skulle det vara bra om det fanns fler exempel som beskriver det som
problematiseras i vägledningen. Exempel på detta är sid 13. Där diskuteras vissa
tydligt hörbara tonkomponenter, men vilka och vad detta innebär beskrivs inte.
Dessutom är det otydligt på sid. 9 vad enstaka dagar och timmar är samt vem som
ska tolka denna tid. Sid 21 andra stycket i kapitlet Ortvanlighet och
allmänvanlighet är inte tillämpbart är även svårtolkat och behöver förtydligas. På
samma sida behöver texten om miljökvalitetsnorm förtydligas. Det är otydligt vad
100 000 invånare syftar på. Till sist skulle det bli tydligare om
beräkningsexemplens färgsättning förbättrades.
I övrigt har Nynäshamns kommun inga synpunkter på vägledningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 144.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
___________
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Naturvårdsverket
Akten

Ks § 10

2014/0212/427

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till vägledning för
industri- och annat verksamhetsbuller
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har upprättat ett förslag till ny vägledning för industri- och annat
verksamhetsbuller. Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget.
Samtidigt som Naturvårdsverket skickat ut sitt förslag till vägledning, har
Boverket skickat ut sitt förslag till vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Boverkets
och Naturvårdsverkets vägledningar om industribuller utgår ifrån att en så god
ljudmiljö som möjligt alltid bör eftersträvas och människors hälsa är i fokus.
En skillnad mellan de två vägledningarna är vilka lokaler som de är tänkta att
användas för. Boverkets vägledning omfattar bara bostäder medan
Naturvårdsverkets vägledning även gäller förskolor, skolor och vårdlokaler.
I remissunderlaget finns även en konsekvensanalys som bland annat beskriver
varför en ny vägledning tas fram, vad grundproblemet är samt vad den nya
vägledningen får för övergripande konsekvenser.
Synpunkter på förslaget till vägledning
Det är positivt att vägledningen för industribuller och annat verksamhetbuller
blivit tydligare, och att begrepp och resonemang förenklats. På ett enkelt sätt
förklaras begrepp, arbetssätt och resonemang kring problematiken kring buller.
Vägledningen beskriver ett tillvägagångsätt om fem steg som identifierar
lokalisering, tillämpning, ljudnivåer, underlag och rimliga krav inför planering av
verksamheter där problematiken kring buller finns. Det är även positivt att de två
vägledningarna från Boverket och Naturvårdsverket följer varandra, detta stärker
förutsättningarna kring utveckling i bullerutsatta områden.
I övrigt har Nynäshamns kommun inga synpunkter på vägledningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 10
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 145.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 11

2014/226/222

Länsstyrelsen
Akten

Yttrande över förslag till nytt bebyggelsefritt avstånd enligt
47 § väglagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverket Region
Stockholms ansökan till Länsstyrelsen om ändring av generella avstånd för
byggnadsfria områden intill vägområden. Länsstyrelsen önskar synpunkter på
förslaget senast den 31 januari 2015.
Enligt 47 § väglagen (1971:948) gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd om 12
meter från vägområdet. Länsstyrelsen kan utöka detta avstånd till 50 meter om det
föreligger skäl ur trafiksäkerhetssynpunkt. Bestämmelsen gäller inte inom
områden med detaljplan eller om åtgärden är bygglovpliktig.
Förslaget innebär ett utökat byggnadsfritt avstånd för vägar med en mycket hög
eller hög trafikmängd. Sidoområden bör från trafiksäkerhetssynpunkt hållas fria
från byggnader eller andra anläggningar i så stor utsträckning som möjligt.
Vägar som berörs i Nynäshamns kommun är väg 73 och väg 225. För väg 73
ska 50 meter byggnadsfritt område tillämpas respektive 30 meter för väg 225.
Synpunkter
Förslaget är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv positivt. Det är dock viktigt att de
generella föreskrifterna ska kunna frångås om det är möjligt ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv.
Nynäshamns kommun vill understryka vikten av att föreslagen bestämmelse inte
gäller inom områden med detaljplan eller för bygglovpliktiga åtgärder samt att
pågående prövningar av detaljplaner inte ska beröras av de nya generella
avstånden för byggnadsfritt område till vägområden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 11
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 146.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
De valda
Arbetsgivaravd
Förtroendemannareg
Akten

Ks § 12

2014/0186/110

Val av arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer till arbetsutskottet för tiden 2015-01-21 – 2018-12-31
som
Ordinarie ledamöter:
1. Anna Ljungdell (S)
2. Daniel Adborn (FP)
3. Harry Bouveng (M)
Personliga ersättare
1. Lars-Åke Lundin (S)
2. Catrine Ek (MP)
3. Agneta Tjärnhammar (M)
Ordförande: Anna Ljungdell (S)
Vice ordförande: Daniel Adborn (FP)
Yrkanden
Ordföranden (S) yrkar att Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) väljs till
ledamöter i arbetsutskottet och att Anna Ljungell (S) väljs till ordförande, samt att
Daniel Adborn (FP) väljs till vice ordförande. Ordföranden yrkar vidare att
Lars Åke Lundin (S) och Catrine Ek (MP) väljs till ersättare.
Bodil Toll (M) yrkar att Harry Bouveng (M) väljs till ledamot och Agneta
Tjärnhammar (M) till ersättare i arbetsutskottet.
Proposition
Ordföranden Anna Ljungdell (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt
eget yrkande och bifall eller avslag till Bodil Tolls (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 13
De valda
Arbetsgivaravd
Förtroendemannareg
Akten

2014/0186/110

Val av landsbygdsutskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamöter i landsbygdsutskottet under tiden
21 januari 2015 – 31 december 2018 utse:
Daniel Adborn (FP)
Thomas Johansson (S)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Vice ordförande: Daniel Adborn (FP)
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 9 december
2014.
Landsbygdsutskottet ska bestå av ordförande samt fyra ledamöter. Två ledamöter
ska utses av majoriteten och två ledamöter av oppositionen. Utskottet ska inte ha
några ersättare.
Kommunstyrelsen har 2014-12-17, § 226, beslutat att utse Catrine Ek (MP) som
ordförande för utskottet.
Yrkanden
Ordföranden (S) yrkar att som ledamot och vice ordförande utse
Daniel Adborn (FP) och som ledamot Thomas Johansson (S).
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar att Harry Bouveng (M) och Bodil Toll (M) utses
till ledamöter.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag sitt eget och Agneta
Tjärnhammars (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
yrkandena.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
De valda
Näringslivschef
Akten

Ks § 14

2014/0186/110

Val av tre ledamöter och tre ersättare i
Näringslivskommittén
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer för tiden 2015-2018 som
Ordinarie ledamöter:
1. Anna Ljungdell (S)
2. Daniel Adborn (FP
3. Harry Bouveng (M)
Personliga ersättare:
1. Lars-Åke Lundin (S)
2. Catrine Ek (MP)
3. Tommy Cumzelius (M)

Ärendebeskrivning
Ordföranden Anna Ljungdell (S) informerar om arbetsformerna för
näringslivskommittén kommer att ses över.
Yrkanden
Ordföranden (S) yrkar att Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) utses till
ledamöter, samt att Lars-Åke Lundin (S) och Catrine Ek (MP) utses till ersättare.
Bodil Toll (M) yrkar att Harry Bouveng (M) utses till ledamot och Tommy
Cumzelius (M) till ersättare.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget och Bodil
Tolls yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Stadskärneföreningen
De valda
Förtroendemannareg
Akten

Ks § 15

2014/0186/110

Val av två ledamöter och en ersättare i Nynäshamns
Stadskärneförenings styrelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för två år till styrelseledamöter välja
Daniel Adborn (FP) och Agneta Tjärnhammar (M) och som ersättare
näringslivschef Jonas Karlsson.
Ärendebeskrivning
Enligt stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening skall Nynäshamns kommun
representeras av två styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs för två år.
Kommunstyrelsen har 2013-02-20, § 45 utsett Daniel Adborn (FP) och Ralf
Kullman (M) till styrelseledamöter för två år.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27(35)

Sammanträdesdatum

2015-01-21
Stockholms läns
landsting
De valda
Förtroendemannareg
Akten

Ks § 16

2014/0186/110

Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja för tiden 2015-2018 som
Representant:
Tommy Söderblom (S)
Ersättare:
Harry Bouveng (M)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 18 mars 2009, § 71, utsett Tommy Söderblom (S) till
representant i Regionalt Skärgårdsråd. Harry Bouveng (M) har varit ersättare.
Kommunstyrelsen behöver utse ny representant och ersättare för mandatperioden.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Sof
Ola Hägg
Förtroendemannareg
Akten

Ks § 17

2014/0186/110

Val av ordförande till det kommunala handikapprådet samt
det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2015 till och med den
31 december 2018 utse Ola Hägg (S) som ordförande för det kommunala
handikapprådet samt det kommunala pensionärsrådet.
Ärendebeskrivning
Det kommunala handikapprådet och det kommunala pensionärsrådet är organ
administrativt underställda kommunstyrelsen.
Enligt rådens instruktioner ska råden möjliggöra för kommunen att fånga in
målgruppernas synpunkter och samråda med dessa i ett tidigt skede av
beredningsprocesser som ligger i målgruppernas intresse
Uppdraget för rådens tidigare ordförande, Liselott Vahermägi (S), tidigare
ansvarig för övergripande välfärdsfrågor, upphörde den 31 december 2014 och en
ny ordförande ska utses för att leda råden den kommande mandatperioden. Enligt
rådens instruktioner är det kommunstyrelsens uppdrag att utse ordförande. Vice
ordförande ska vara föreningsrepresentant och utses av respektive råd.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser en ordförande
till det kommunala handikapprådet samt det kommunala pensionärsrådet från och
med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2015 till och med den
31 december 2018 utse ordförande för det kommunala handikapprådet samt till
det kommunala pensionärsrådet.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 18
Sof
De valda
Förtroendemannareg
Akten

2014/0186/110

Val av ledamot och ersättare till det kommunala
pensionärsrådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2015 till och med den
31 december 2018 utse Parvaneh Ahmadi(S) som ledamot och Agneta
Tjärnhammar (M) som ersättare till det kommunala pensionärsrådet i
Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
Det kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan administrativt underställt
kommunstyrelsen.
Enligt rådets instruktion ska pensionärsrådet möjliggöra för kommunen att fånga
in målgruppens synpunkter och samråda med dessa i ett tidigt skede av de
beredningsprocesser som ligger i målgruppens intresse. Representanter från
kommunens nämnder ska utses för att föra pensionärsrådets åsikter tillbaka och
väga in dessa i beslutsfattandet.
Uppdraget för kommunstyrelsens tidigare ledamot, Roland Junerud (S) och
ersättare Agneta Tjärnhammar (M) representerade i det kommunala
pensionärsrådet upphörde den 31 december 2014.
Enligt rådets instruktion har kommunstyrelsen i uppdrag att utse en ledamot och
en ersättare till det kommunala pensionärsrådet för den kommande
mandatperioden.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om att
från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 utse en
ledamot och en ersättare till det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2015 till och med den
31 december 2018 utse en ledamot och en ersättare till det kommunala
pensionärsrådet i Nynäshamns kommun.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Sof
De valda
Förtroendemannareg
Akten

Ks § 19

2014/0186/110

Val av ledamot och ersättare till det kommunala
handikapprådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2015 till och med
den 31 december 2018 utse Parvaneh Ahmadi (S) som ledamot och
Agneta Tjärnhammar (M) som ersättare till det kommunala handikapprådet i
Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
Det kommunala handikapprådet är ett referensorgan administrativt underställt
kommunstyrelsen.
Enligt rådets instruktion ska handikapprådet möjliggöra för kommunen att fånga
in målgruppens synpunkter och samråda med dessa i ett tidigt skede av de
beredningsprocesser som ligger i målgruppens intresse.
Representanter från kommunens nämnder ska utses för att föra handikapprådets
åsikter tillbaka och väga in dessa i beslutsfattandet.
Uppdraget för kommunstyrelsens tidigare ledamot, Parvaneh Ahmadi (S) och
ersättare, Agneta Tjärnhammar (M) representerade i det kommunala
handikapprådet upphörde den 31 december 2014.
Enligt rådets instruktion har kommunstyrelsen i uppdrag att utse en ledamot och
en ersättare till det kommunala handikapprådet för den kommande
mandatperioden.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om att
från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 utse en
ledamot och en ersättare till det kommunala handikapprådet i Nynäshamns
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2015 till och med den
31 december 2018 utse en ledamot och en ersättare till det kommunala
handikapprådet i Nynäshamns kommun.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
DHR
De valda
Förtroendemannareg
Akten

Ks § 20

2014/0186/110

Val av två ledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för valperioden 2015-2018 välja som
styrelseledamöter:
Anna Ljungdell (S) och
Monica Kullman (M)
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelseurkund för Nils och Astrid Ekbloms stiftelse ska kommunstyrelsen
utse två styrelseledamöter till stiftelsen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21

Akten

Ks § 21

2014/2/009

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-16 §§ 133-146.
Mark- och exploateringschefen har utfärdat fullmakt avseende
lantmäteriförrättningar för mark- och exploateringsingenjör Sara Hagelin, Sandra
Zachrisson och Niklas Ymerson, ks handlingsnr 22/2014.
Säkerhetsansvarig har avgett yttrande till hemvärnet 435/2014, ks handlingsnr
440/2014.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21

Ks § 22

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga beslutet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-10, § 213, om mål och budget 2015 samt
ekonomisk plan för 2016-2018.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 23

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.
Ärendebeskrivning
14.59 Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
14.61 Redovisningsfrågor 2014 och 2015
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-01-21
Ks § 24

Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kurs 1
Inkom
2015-01-07
Anordnare Kompetenstjänst AB
Ämne
Ekonomi för politiker
Tid och plats 11 mars Stockholm
Anmälan
www.kompetenstjanst.se
Kurs 2
Inkom
2015-01-07
Anordnare Kompetenstjänst AB
Ämne
Svinga klubban
Tid och plats 10 mars Stockholm
Anmälan
www.kompetenstjanst.se
Kurs 3
Inkom
2015-01-07
Anordnare Kompetenstjänst AB
Ämne
Styr eller avgå
Tid och plats 23 mars Stockholm
Anmälan
www.kompetenstjanst.se
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

