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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-03
Plats och tid

Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-03 kl 08.30-11.30

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Harry Bouveng (M) och Thomas Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2015-06-03 kl 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

121-123

Eva Ryman
Ordförande

Daniel Adborn (FP)
Justerande

Harry Bouveng (M)

Thomas Johansson (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-06-03

Datum för
anslags uppsättande

2015-06-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltingen, Kansliavdelningen

Underskrift

Eva Ryman
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2016-06-25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-03

Beslutande
Daniel Adborn (FP), ordförande
Maria Schneider (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S)
Thomas Johansson (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Lars Åke Lundin (S)
Catrine Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C )
Fredrik Holmström (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hofsten (PP)
Nicholas Nikander (FP)
Bernt Månsson (M)
Tommy Cumzelius (M)
Antonella Pirrone (KD)
Jan-Ove Andersson (SD)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Anna Eklund, planeringschef
Annika Fri, kanslichef
Johan Westin, ekonomichef
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Ola Hägg (S), ordförande socialnämnden
Charlotte Dahlbom, chef socialförvaltningen
Åsa Engwall, tf chef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christel Bäckström, tf chef barn- och utbildningsnämnden
Marie Qvarfordt Jarl, föreningen Sorundafestivalen del av § 121
Camilla Jansson Rönning, föreningen Sorundafestivalen del av § 121
Eva Ryman, sekreterare
_____
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Sammanträdesdatum

2015-06-03

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 3 juni 2015
121. Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen
122. Detaljplan för Hoxla 7:6 m fl
123. Tertialuppföljning, T1, för Nynäshamns kommun, enligt bifogat program
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Sammanträdesdatum

2015-06-03
Ks § 121
Sorundafestivalen
Plc
Folkhälsosamordnaren
Akten

2015/0040/449

Ansökan om bidrag till Sorundafestivalen 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja föreningen Sorundafestivalens ansökan om 200 000 kronor.
Medlen tas från den särskilt avsatta evenemangsbudgeten,
2. uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda och redovisa för
kommunstyrelsen hur ansökan för 2015 har handlagts,
3. uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till
kommunstyrelsen med information om hur nästa års ansökan kommer att
hanteras och att arrangörerna i god till informeras om intentionerna.
Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen senast under november
2015.
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
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Sammanträdesdatum

2015-06-03
Ks § 121
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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Sorundafestivalens ansökan om
200 000 kronor. Medlen tas från den särskilt avsatta evenemangsbudgeten.

Marie Qvarfordt Jarl och Camilla Jansson Rönning från föreningen
Sorundafestivalen svarar på kommunstyrelsens frågor om ansökan.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 08.45-08.50
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag med
180 000 kr, med hänvisning till en ökad självfinansieringsgrad från föreningen av
arrangemanget och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda och
redovisa för kommunstyrelsen hur ansökan för 2015 har handlagts, samt att
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att redovisa hur nästa års ansökan från
föreningen planerar att hanteras. Föreningen ska informeras i god tid om
intentionerna.
Maria Gard Günster (C) och Fredrik Holmström (SD) instämmer i Harry
Bouvengs (M) yrkande.
Maria Schneider (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag med
bidrag om 200 000 kr.
Ordföranden (FP) yrkar som tillägg till Harry Bouvengs tilläggsyrkande att
redovisningarna ska lämnas under november 2015.
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Sammanträdesdatum

2015-06-03
Ks § 121
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Bifall till bidrag enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med
200 000 kr eller bidrag med 180 000 kr i enlighet med Harry Bouvengs
(M) med fleras yrkande,
2. Bifall eller avslag till tilläggsyrkandet att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att utreda och redovisa för
kommunstyrelsen hur ansökan för 2015 har handlagts,
3. Bifall eller avslag till tilläggsyrkandet att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att redovisa för kommunstyrelsen hur nästa
års ansökan från föreningen planerar att hanteras, samt att föreningn ska
lämna redovisningarna till kommunstyrelsen senat under november 2015.
Proposition 1
Ordföranden (FP) ställer proposition enligt 1 och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla kommunstyrelseförvaltningens förslag med bidrag på 200 000
kronor till föreningen.
Harry Bouveng (M) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation.
Proposition 2
Ordföranden (FP) ställer proposition enligt 2 och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla tilläggsyrkandet om utredning.
Proposition 3
Ordföranden (FP) ställer proposition enligt 3 och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.
Reservationer
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Georgios Tsiouras (M), Maria
Gard Günster (C) och Fredrik Holmström (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Harry Bouvengs yrkande.
Harry Bouveng (M) avger en skriftlig reservation som fogas till protokollet som
bilaga A.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7(8)

Sammanträdesdatum

2015-06-03

Ks § 122

2015/0051/214

Akten

Detaljplan för Hoxla 7:6 m fl
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Hoxla 7:6 med flera, i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens
förslag.

______
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Ks § 123

2015/0065/042

Akten

Tertialuppföljning T1
Kommunstyrelsen genomför uppföljningen enligt följande program:
•

Inledning

•

Ärenden enligt föredragslista

•

Nynäshamnsbostäders T1

•

Kommunens ekonomiska utfall T1 och årsprognos

•

Kaffe

•

Personalredovisning

•

Nämndernas redovisningar

•

Sammanfattning och avslut

Kommunstyrelsen behandlar redovisningen slutligt vid sammanträdet den
17 juni 2015.
_______
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