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Sammanträdesdatum

2014-03-05

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 5 mars 2014
15. Personalfrågor
16. Näringslivsstrategi, muntlig information
17. Uppföljning av tidigare granskning avseende IT-verksamheten,
muntlig rapport
18. Utökad borgensram, SRV Återvinning AB
19. Godkännande av fusionsplan för AB Nynäshamnsbostäder och AB Telegrafen
i Nynäshamn
20. Yttrande över, betänkande av utredning om ett effektivare arbete för att
förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81)
21. Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region – modell för
regional samverkan
22. Yttrande över remiss om ansökan om ankringsförbud i kustområde utanför
Nynäs AB raffinaderi Nynäshamn
23. Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2014
24. Svar på motion om utbildning av SRY-handledare inom kommunens
städverksamhet
25. Svar på medborgarförslag om uppvaktning av 100 åringar
26. Rapport över obesvarade motioner
27. Rapport över obesvarade medborgarförslag
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Personalfrågor
Inga rapporter lämnades.
_____
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Sammanträdesdatum

2014-03-05
AU § 16

Näringslivsstrategi, muntlig information
Näringslivschef Staffan Bjurulf informerar om förslag till ny näringslivsstrategi.
Förslaget till näringslivsstrategi innehåller vision, syften, mål och insatser.
En redovisning lämnas av en swot-analys för näringslivsutvecklingen i
Nynäshamn. En redovisning lämnas också av jämförelse med Trosa kommun, hur
företagen där upplever leverans och service från kommunen. Trosa kommun är ett
exempel som det finns mycket att lära av. Rekommendationerna från Trosa är att
arbeta med mötesplatser mellan kommunen och näringslivet.
Redovisning lämnas av strategiska utvecklingsområden för att nå uppsatta mål i
mål- och budget. Arbetsutskottet lämnar synpunkter under redovisningen.
Arbetsutskottet tackar för redovisningen.
_________
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Sammanträdesdatum

2014-03-05
AU § 17

252/2012-007

Akten

Uppföljning av tidigare granskning avseende ITverksamheten, muntlig rapport
IT-chef Rolf Lindkvist informerar om de förbättringsåtgärder som IT-avdelningen
vidtagit av IT-verksamheten.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen.
_______
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Sammanträdesdatum

2014-03-05

Akten

Au § 18

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.
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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AU § 19

50/2014-107

Akten

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.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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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AU § 20

21/2014-009

Akten

Yttrande över, betänkande av utredning om ett effektivare
arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (SOU
2013:81)
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).
Yttrandet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 februari
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
________
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Sammanträdesdatum

2014-03-05
Akten

AU § 21

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.
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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.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till avsiktförklaring om en trygg,
säker och störningsfri region – modell för regional samverkan.
_____
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2014-03-05
AU § 22

36/2014-427

Länsstyrelsen
Akten

Yttrande över remiss om ansökan om ankringsförbud i
kustområde utanför Nynas AB: raffinaderi Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen ”Ansökan om
ankringsförbud i kustområde utanför Nynas AB: raffinaderi Nynäshamn”. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 februari 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
_______
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Akten

AU § 23

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.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan
med 200 000 kronor. Medlen tas från projektet Alla kan i Nynäshamn.
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Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet.
_______
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AU § 24

302/2012-060

Akten

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.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen
Propositionsordning
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag eller bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut eller bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutat i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
_______
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Akten

AU § 25

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
2015 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.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.
_______
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49/2014-109

Rapport över obesvarade motioner
Akten

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.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_____
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49/2014-109

Akten

Rapport över 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.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

