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Sammanträdesdatum

2015-03-18

Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Thomas Johansson (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Maria Schneider (S), tjänstgör för Lars Åke Lundin (S) t o m kl 12.10 del av § 70
Daniel Adborn (FP)
Catrine Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgör ej på grund av jäv §§ 45 och 60
Antonella Pirrone (KD), tjänstgör för Agneta Tjärnhammar (M) §§ 45 och 60
Maria Gard Günster (C)
Ralf Kullman (M), tjänstgör för Fredrik Holmström (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Martin Gärdek (V)
Rolf Hofsten (PP)
Nicholas Nikander (FP)
Bernt Månsson (MP)
Antonella Pirrone (KD)
Övriga
Birgitta Elvås, kommunchef
Anna Eklund, planeringschef
Johan Westin, ekonomichef
Sanja Batljan, vd AB Nynäshamnsbostäder
Tommy Söderblom, ordförande AB Nynäshamnsbostäder
Christel Bäckström, tf förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Åsa Engwall, tf förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Annika Fri, kanslichef
Antonio Ameijenda, exploateringschef §§ 45-53
Miriam Malm (V), oppositionsråd
Ola Hägg (S), ordförande socialnämnden
Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Ture Vedin, praktikant
Eva Ryman, sekreterare
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 18 mars
2015
45. AB Nynäshamnsbostäders redovisning 2014
46. Näringslivsfrågor
47. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
48. Rapport om Södertörnssamarbetet
49. Ekonomisk uppföljning
50. Kommunstyrelsens förvaltningsberättelse 2014
51. Årsredovisning 2014
52. Årsredovisning 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
53. Markstrategi för Stockholmsmarken
54. Investering i badplatser
55. Investering i motionsspår
56. Yttrande till mark- och miljööverdomstolen – Anläggande och drift av hamn
vid Norvikudden
57. Yttrande till mark- och miljööverdomstolen – Anläggande och drift av
tidsbegränsad utskeppningshamn och tillfällig bro vid Norvik
58. Yttrande till mark- och miljööverdomstolen prövotidsfrågor avseende
efterbehandling av föroreningsskador vid oljeraffinaderi i Nynäshamns
kommun
59. Yttrande över uppföljning av tidigare revisions-granskning av inköp och
upphandling
60. Ombudsinstruktioner för AB Nynäshamnsbostäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18

61. Svar på medborgarförslag om att införa vårdnadsbidrag i Nynäshamns
kommun
62. Ansökan till projekt OPUS
63. Bidrag till Sorundafestivalen
64. Rapport obesvarade motioner
65. Rapport obesvarade medborgarförslag
66. Anmälan av delegationsbeslut
67. Cirkulär
68. Kurser och konferenser
69. Kulturplan diskussion
70. Fråga om kommunens personalpolitik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 45

2015/0053/042

Akten

AB Nynäshamnsbostäders redovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna AB
Nynäshamnsbostäders revisionsberättelse och årsredovisning och bevilja styrelsen
för AB Nynäshamnsbostäder ansvarsfrihet för 2014.
Jäv
Agneta Tjärnhammar (M) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
AB Nynäshamnsbostäder har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för
år 2014.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna AB
Nynäshamnsbostäders revisionsberättelse och årsredovisning och bevilja styrelsen
för AB Nynäshamnsbostäder ansvarsfrihet för 2014.
Föredragning
Sanja Batljan, vd AB Nynäshamnsbostäder och ordförande Tommy Söderblom
föredrar Nynäshamnsbostäders redovisning för 2014.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 46

Näringslivsfrågor
Näringslivschef Jonas Karlsson rapporterar om följande:
-

Uppföljningsträff den 26 mars av en aktivitet under näringslivsveckan
”samspelet politiker – tjänstemän – näringsliv”.

-

Frukostmöten för företagare fortsätter under våren.

-

I nyföretagarbarometern från Nyföretagarcentrum har Nynäshamn nu plats
35, tidigare 50. Materialet har ännu inte hunnit analyseras för att kunna se
vilken typ av företag som startats.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 47

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Ordföranden Anna Ljungdell (S) informerar om att hon avser att kalla
arbetsutskottet till ett extra sammanträde, med anledning av den senaste tidens
uppmärksamhet av kommunens arbetsgivarpolitik.
Catrine Ek (MP), ordförande i landsbygdsutskottet rapporterade från
landsbygdsutskottets första sammanträde. Landsbygdsutskottet har vid sitt första
sammanträde haft en dialog inom utskottet om utskottets uppdrag. Utskottet
kommer att börja arbetet med att göra en rundtur i kommunen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 48

Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås rapporterar att representanter för
Södertörnskommunerna kommer att träffas nästa vecka i Nynäshamn för att se
över utvecklingsprogrammet. Arbetet med att ta fram ett nytt utvecklingsprogram
kommer att ske etappvis.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 49

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Westin informerar om att bedömningen är att ekonomin följer
budget, men att det för närvarande är svårt att ge en bild av den ekonomiska
ställningen, då ännu inte alla budgetar är inrapporterade i ekonomisystemet.
Inrapporteringen har blivit fördröjd på grund av tekniska problem med systemet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18

Ks § 50
Ec
Kc
Akten

2015/0053/042

Kommunstyrelsens förvaltningsberättelse 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens förvaltningsberättelse
för 2014.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på 1.0 miljoner kronor bättre än 2014.
De främsta anledningarna till överskottet är:

Justerandes sign

•

Mark och exploateringsverksamheten uppvisar ett överskott med 0,1
miljoner kronor. Bland intäkterna finns en vinst på 1,8 mnkr avseende
avslut av exploateringsobjektet Kvarteret Järnvägen. Driftkostnaderna är 1
mnkr högre än budgeterat. Bland dessa kostnader finns en nedskrivning av
Kalvö industrimark med 1,7 mnkr.

•

Kommunstyrelseförvaltningen uppvisar ett underskott med 1,3 miljoner
kronor. Kommunchefen, arbetsgivaravdelningen och IT-avdelningen
uppvisar underskott, medan övriga avdelningar visar på överskott.

•

Överskottet inom den politiska verksamheten är 1,6 mnkr bättre än
budgeterat. Årets resultat beror på överskott hos valnämnden med 0,6
miljoner kronor, revisionen med 0,2 mkr och kommunfullmäktige och
kommunstyrelse på sammanlagt 0,8 miljoner kronor. För supervalåret
2014 hade 2 mnkr avsatts i valnämndens budget. Kostnaderna uppgick till
2,3 mnkr. Valnämnden erhöll även ett inte budgeterat statsbidrag på 0,9
mnkr från Valmyndigheten, vilket ökade kostnadsramen till 2,9 mnkr och
medförde ett positivt ekonomiskt resultat på 0,6 mnkr.

•

Kommunalförbund, gemensamma nämnder uppvisar ett överskott med 0,6
miljoner kronor jämfört med budget. Jämfört med föregående år har
kostnaderna ökat med 0,7 mnkr. Det är avgiften till Södertörns
brandförsvarsförbund och Södertörns upphandlingsnämnd som ökat från
föregående år.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 50
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens förvaltningsberättelse
för 2014.
Kommunstyrelsen ställer frågor om redovisningen, kommunchefen besvarar
frågorna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Akten

Ks § 51

2015/0053/042

Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2014
2. VA-verksamhetens resultat på 7,6 mnkr balanseras i internredovisningen
för år 2015.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Maria Gard Günster (C),
Ralf Kullman (M) deltar inte i beslutet då beslutsunderlaget inte funnits
tillgängligt på grund av tekniska problem.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år
2014. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.
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 2014 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 26,4 mnkr,
varav VA-verksamheten utgör 7,6 mnkr.
Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 14,1 mkr. Resultatet
för 2014 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 1,7 mnkr.
Ombudgetering av investeringsanslag 2014 till 2015
I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående
investeringar 2014 till 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Ks § 51
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2014
2. VA-verksamhetens resultat på 7,6 mnkr balanseras i internredovisningen
för år 2015.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-03-18
Akten

Ks § 52

2015/0068/042

Årsredovisning 2014 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet
för 2014.
Ärendebeskrivning
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har översänt revisionsberättelse och
årsredovisning för år 2014.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen,
varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet
för 2014.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15(43)

Sammanträdesdatum
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Mex
Plc
Akten

Ks § 53

2015/0056/260

Strategi för Stockholmsmarken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Strategi för
Stockholmsmarken.
Reservationer
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Georgios Tsiouras (M),
Maria Gard Günster (C ) och Ralf Kullman (M) reserverar sig mot beslutet, en
skriftlig reservation fogas till protokollet som bilaga A.
Ärendebeskrivning
Under 2013 förvärvade Nynäshamns kommun cirka 2 440 hektar mark fördelat på
48 fastigheter från Stockholms kommun, ”Stockholmsmarken”.
För att kunna identifiera vilka fastigheter/områden som ska avyttras eller behållas
som markreserv samt vilka utvecklingsområden som finns har kommunens Mark
och exploateringsenhet tagit fram en strategi för den förvärvade marken.
Uppdraget har genomförts i fyra olika steg: inventering, marknadsförutsättningar,
förslag till utveckling och genomförande samt prioritering och tidplan.
Samtliga 48 av de förvärvade fastigheterna har analyserats utifrån pågående
markanvändning, natur och rekreationsvärden, gällande planer och bestämmelser
samt avstånd till befintlig infrastruktur. Med ledning av det strategiska
resonemanget rörande kommunal markreserv samt utifrån geografiskt läge och
bedömd långsiktig användning har de 48 fastigheterna sedan delats in sju olika
delområden/paket, med utgångspunkten att fastigheterna som ingår i ett paket ska
ha någorlunda liknande förutsättningar och att en strategi ska kunna appliceras på
samtliga fastigheter inom området. För varje delområde presenteras en
beskrivning, ett förslag till strategi samt rekommendationer på åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att indelningen av paketen antas som
kommunstyrelsens strategi för ”Stockholmsmarken”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Strategi för
Stockholmsmarken
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 13.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 53
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Strategi för
Stockholmsmarken.
Föredragning
Exploateringschef Antonio Ameijenda föredrar ärendet och svarar på
kommunstyrelsens frågor.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar avslag till förslaget.
Maria Gard-Günster (C) instämmer i Harry Bouvengs yrkande
Daniel Adborn (FP) och ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Reservation avs. Kommunstyrelsen i Nynäshamns beslut § 53 den 18/3-2015 - Strategi
för Stockholmsmarken.

Vi har i dag yrkat avslag till föreslaget beslut om strategi för Stockholmsmarken.
Anledningen är främst att det förefaller väldigt oklart vad strategin går ut på/syftar till och den
fungerar därför dåligt som ledning för fortsatt arbete med ärendet. På flera ställen framförs
mot varandra stridande rekommendationer för framtida vägval.
En annan anl. är det på flera ställen pekas på en inriktning mot natrurreservatsbildningar.
Vi har inget generellt emot naturreservat, men menar att det dels inte primärt är en kommunal
angelägenhet och vi månar även med kommuninnevånarnas och skattebetalarnas pengar och
kan därför inte bejaka att mark som förvärvats med lånade pengar läggs i icke avkastande
naturreservat. Allmänhetens fria tillgång till dessa skogar och marker är ändå tillförsäkrade på
annat sätt genom allemansrätten och skogsvård etc. är även det omgärdat av en omfattande
skyddslagstiftning.

Nynäshamn 18 mars 2015
För nya moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Harry Bouveng
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Akten

Ks § 54

2015/0059/041

Investering badplatser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 4,1
miljoner kronor för att genomföra upprustning/renovering av kommunens
badplatser,
2. förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla förslagen till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april
2015.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlar förslag till ändring av reglementen för kultur- och
fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 mars 2015.
Enligt förslagen till reglementen överförs ansvaret för projektering, anläggning,
drift och underhåll av mark, anläggningar och lokaler för kultur- och
fritidsverksamhet från kultur- och fritidsnämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslagen
till nya reglementen kommer de att träda ikraft den 1 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden har den 16 februari 2015, § 18, beslutat att genomföra
upprustning av kommunens badplatser, hemställa om en utökning av
investeringsmedel om 4,1 miljoner kronor för att genomföra upprustningen, samt
hemställa hos kommunstyrelsen om att från år 2016 ge ett utökat bidrag för att
täcka kapitalkostnaderna om 270 000 kronor under avskrivningstiden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 februari 2015, § 27, beslutat att
genomföra upprustning av kommunens badplatser, hemställa om en utökning av
investeringsmedel om 4,1 miljoner kronor för att genomföra upprustningen, samt
hemställa hos kommunstyrelsen att från år 2016 öka nämndens rambudget för att
möta de ökade kapitalkostnaderna om 270 000 kr under avskrivningstiden.
Behovet av upprustning av kommunens badplatser är akut. Konsekvensen om
dessa renoveringen inte genomförs blir att vissa bad måste stängas.
Konsekvenserna finns beskrivna i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-01-22 och barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-01-27.

Justerandes sign
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Ks § 54
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
investeringsmedel med 4,1 miljoner kronor för att genomföra upprustning av
kommunens badplatser.
Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
förslagen till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april 2015.
Frågan om kapitalkostnader hanteras i mål- och budget för 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 4,1
miljoner kronor för att genomföra upprustning/renovering av kommunens
badplatser,
2. förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla förslagen till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april
2015.
Föredragning
Stadsmiljöchef Jesper Skoglund föredrar ärendet och redogör för vad som behöver
åtgärdas på respektive badplats.
Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Åsa Engwall informerar om att de senaste
årens vintrar har slitit på brygganläggningar, samt att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen får se över tillgängligheten på anläggningarna
som helhet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Akten

Ks § 55

2015/0058/041

Investering motionsspår
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 1,6
miljoner kronor för att genomföra upprustning av kommunens
motionsspår,
2. förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla förslaget till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april
2015.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlar förslag till ändring av reglementen för kultur- och
fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 mars 2015.
Enligt förslagen till nya reglementen överförs ansvaret för projektering,
anläggning, drift och underhåll av mark, anläggningar och lokaler för kultur- och
fritidsverksamhet från kultur- och fritidsnämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslagen
till nya reglementen kommer de att träda ikraft den 1 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden har den 16 februari 2015, § 19, beslutat att genomföra
upprustning/renovering av kommunens motionsspår, hemställa om en utökning av
investeringsmedel om1,6 miljoner kronor för att genomföra upprustningen, samt
hemställa hos kommunstyrelsen om att från år 2016 ge ett utökat bidrag för att
täcka kapitalkostnaderna om 120 000 kr fram till dess att investeringen är
avskriven.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 februari 2015, § 28, beslutat att
genomföra upprustning/renovering av kommunens motionsspår, hemställa om en
utökning av investeringsmedel om 1,6 miljoner kronor för att genomföra
upprustningen 2015, samt hemställa hos kommunstyrelsen att från år 2016 öka
nämndens rambudget som en konsekvens av de ökade kapitalkostnaderna om
120 000 kronor under avskrivningstiden.
I Nynäshamn finns fyra elljusspår, Kvarnängen, Fjättern, Ösmo och Sunnerby.
Belysningen vid spåren består idag av ljuskällor innehållande kvicksilver. Enligt
EU-direktiv ska den typen av ljuskälla fasas ut. Enligt barn- och
utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen medför
det både positiva effekter ur ett miljöperspektiv och ett driftperspektiv.
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Beläggningen av motionsspåren behöver justeras och i vissa fall även förses med
ny beläggning.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
investeringsmedel med 1,6 miljoner kronor för att genomföra upprustning av
kommunens motionsspår.
Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
förslagen till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april 2015.
Frågan om kapitalkostnader hanteras i mål- och budget för 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 1,6
miljoner kronor för att genomföra upprustning av kommunens
motionsspår,
2. förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla förslaget till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april
2015.
Föredragning
Stadsmiljöchef Jesper Skoglund föredrar ärendet och redogör för vad som behöver
åtgärdas.
_______
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Akten

Ks § 56

2015/0065/427

Yttrande till mark- och miljödomstolen – Anläggande och
drift av hamn vid Norvikudden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande 2015-03-11.
Nynäshamns kommun har fått rubricerade överklaganden från Mark- och
miljööverdomstolen för kännedom och eventuellt yttrande senast den 20 mars
2015.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Nynäshamns kommun vill i första hand hänvisa till de yttrande som kommunen i
tidigare instanser lämnat in när det gäller rubricerade ärenden. Kommunen vill
dock ta upp den fråga som blivit gemensam för de tre målen. Det gäller eventuell
påverkan av fartygsrörelser alternativt sanering av de föroreningar som ligger på
havsbotten omedelbart utanför Nynas AB:s. Kommunen väljer att kommentera
respektive mål.
M 9616-14 Anläggande av drift och hamn i Norvik hos Mark- och
miljööverdomstolen.
År 2012 utreddes de förorenade sedimentens ursprung och utbredning samt risk
för ytterligare spridning av dessa. Resultatet var att föroreningen var gammal och
inte visade några tecken på ytterligare spridning.
I samband med prövningen i mark- och miljödomstolen presenterades en
utredning angående risken för ökad spridning på grund av den ökade
fartygstrafiken till och från hamnen i Norvik. Resultatet visade att de maximala
fartygsrelaterade strömmar som kan uppstå ligger i paritet med vad tidigare
mätningar av naturliga bottenströmmar visat. Stockholms Hamnar AB anförde
också att det inte föreligger någon risk för ytterligare spridning så länge fartygen
inte framförs med hastigheter överstigande 4-6 knop.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
______
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2015/0064/259

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen – Anläggande
och drift av tidsbegränsad utskeppningshamn och tillfällig
bro vid Norvik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande 2015-03-11.
Nynäshamns kommun har fått rubricerade överklaganden från Mark- och
miljööverdomstolen för kännedom och eventuellt yttrande senast den 20 mars
2015.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Nynäshamns kommun vill i första hand hänvisa till de yttrande som kommunen i
tidigare instanser lämnat in när det gäller rubricerade ärenden. Kommunen vill
dock ta upp den fråga som blivit gemensam för de tre målen. Det gäller eventuell
påverkan av fartygsrörelser alternativt sanering av de föroreningar som ligger på
havsbotten omedelbart utanför Nynas AB:s. Kommunen väljer att kommentera
respektive mål.
M 9906-14 Angående överklagande - anläggande och drift av tidsbegränsad
utskeppningshamn och tillfällig bro vid Norvik
Fartygstrafiken till och från den tidsbegränsade utskeppningshamnen använder sig
av samma inseglingsled som trafiken till/från hamnen i Norvik. Resultatet av de
undersökningar som redovisas ovan bör därför i allt väsentligt även gälla trafiken
till/från den tidsbegränsade utskeppningshamnen.
Nynäshamns kommun anser avslutningsvis att deldom M2293-07 ska stå fast. Om
domstolen efter prövotiden beslutar om åtgärder ligger ansvaret på Nynas AB att
genomföra dessa. Det är därför inte rimligt att dom i mål M6916-14 (Norvik) och
M9906-14 (tillfällig utskeppningshamn) ska avvakta den prövotid som fastställs i
domen och eventuella åtgärder. Målen ska avhandlas var för sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
______
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Mark- och
miljööverdomstolen
Akten

Ks § 58

2015/0063/422

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen prövotidsfrågor
avseende efterbehandling av föroreningsskador vid
oljeraffinaderi i Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande 2015-03-11.
Nynäshamns kommun har fått rubricerade överklaganden från Mark- och
miljööverdomstolen för kännedom och eventuellt yttrande senast den 20 mars
2015.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Nynäshamns kommun vill i första hand hänvisa till de yttrande som kommunen i
tidigare instanser lämnat in när det gäller rubricerade ärenden. Kommunen vill
dock ta upp den fråga som blivit gemensam för de tre målen. Det gäller eventuell
påverkan av fartygsrörelser alternativt sanering av de föroreningar som ligger på
havsbotten omedelbart utanför Nynas AB:s. Kommunen väljer att kommentera
respektive mål.
M 6642-14 Prövotidsfrågor avseende efterbehandling av föroreningsskador vid
oljeraffinaderi i Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun vill framhålla kommunens hållning när det gäller frågan
om sanering av de föroreningar som ligger på havsbotten omedelbart utanför
Nynas AB:s raffinaderi. Inriktningen måste vara att föroreningarna ska saneras
helt eller delvis om det är möjligt och kan ske utan att ytterligare spridning sker.
För att visa hur/om detta kan ske anser kommunen att de krav som mark- och
miljödomstolen anger i deldom M2293-07 ska stå fast. I domen anger mark- och
miljödomstolen följande:
”Bolaget ska under en prövotid utreda om det är miljömässigt motiverat, tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt att utföra täckning av område E2 eller delar av
området. Det ska undersökas vilken betydelse olika täckningsmetoder och
material har för att förebygga, hindra eller motverka att föroreningar i området på
lång sikt sprids i omgivningen, och vilken betydelse en täckning har för risker i
samband med nödankring. Bolaget ska också utreda förutsättningarna för en
kontrollerad naturlig återhämtning inom området. Utredningen med förslag till
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eventuella åtgärder och slutliga villkor ska redovisas till mark- och
miljödomstolen senast ett och ett halvt år efter att domen vunnit laga”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
_____
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Ks § 59

2014/0243/007

Yttrande på uppföljning av tidigare revisionsgranskning av
inköp och upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande med
anledning av revisorernas granskning.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utifrån revisorernas granskning och rekommendationer yttrat
och redogjort vilka åtgärder Nynäshamns kommun avser att vidta. Revisorerna
konstaterar att genom inrättandet av en gemensam upphandlingsnämnd har
kommunen stärkt den interna kontrollen i samband med upphandling. Revisorerna
konstaterar vidare att kommunen vidtagit åtgärder för att säkerställa utbetalningar
genom framtagandet av attestreglementet som stipulerar tvåhandsprincipen.
Revisorerna konstaterar vidare att registrering av nya leverantörer samt kontroll
av dessa fortsatt är bristfälligt och att Nynäshamns kommun behöver utveckla
arbetet utifrån rekommendationerna.
Under 2012 genomförde revisorerna en granskning av intern kontroll avseende
inköp och upphandling. Granskningen visade på ett antal brister och ett flertal
rekommendationer gavs för att stärka den interna kontrollen. Inom ramen för 2014
års revision har en förnyad granskning genomförts inom vissa områden och
revisorerna har följt upp att relevanta åtgärder vidtagits med anledning av de
rekommendationer som lämnades i 2012 års granskning.
Revisorerna konstaterar i rapporten att den gemensamma upphandlingsnämnden
ger förutsättningar för en stärkt intern kontroll i samband med upphandling. Det
finns en struktur och styrning samt en tydlig ansvarsfördelning mellan
Upphandling Södertörn och respektive upphandlande nämnd. Revisorerna
konstaterar också att den genomförda granskningen bekräftar att de upphandlingar
som genomförs i huvudsak skett i enlighet med LOU och upphandlingspolicyn.
Utifrån den genomförda granskningen rekommenderar revisorerna för att
ytterligare stärka den interna kontrollen att ansvarsfördelningen mellan
Upphandling Södertörn och kommunen bör tydliggöras för att säkerställa att all
dokumentation i samband med en upphandling samlas på ett och samma ställe.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 februari
2015.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande med
anledning av revisorernas granskning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 mars 2015, § 12.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande med
anledning av revisorernas granskning.
_________
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Ombudet
AB Nynäshamns
bostäder
Akten

2015/0072/107

Ombudsinstruktioner för AB Nynäshamnsbostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombudet har att tillse att ombudsersättare delges underlag inför stämma i
god tid innan stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år
2015 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för
2014 års förvaltning,
3. när det gäller förslag om ändring av AB Nynäshamnsbostäders
bolagsordning liksom förslag till ägardirektiv för bolaget får ombudet i
uppdrag att vid bolagsstämma rösta i enlighet med av kommunfullmäktige
den 11 mars 2015, § xx, fattat beslut rörande innehållet i dessa handlingar,
4. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2015 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås
av bolaget styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av
ombudet och bolagets verkställande direktör,
5. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2015 i AB Nynäshamnsbostäder
får ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att PwC ska vara
ansvarigt revisionsbolag för AB Nynäshamnsbostäder till dess en ny
upphandling genomförts.
Jäv
Agneta Tjärnhammar (M) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-03-09.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2014 att i AB
Nynäshamnsbostäder utse Anna Ljungdéll (S) till ombud och Georgios Tsiouras
(M) till ersättare för ombudet från och med ordinarie årsstämma 2015 till och med
ordinarie årsstämma 2019.
Nynäshamns kommun äger samtliga aktier i AB Nynäshamnsbostäder. Inför
ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Ordinarie bolagsstämma
hålls en gång om året senast under juni månad. På årsstämma i AB
Nynäshamnsbostäder ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden
förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleant och
lekmannarevisorerna;
10. Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och
suppleanter när så ska ske;
11. Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer när
så ska ske;
12. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
13. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombudet har att tillse att ombudsersättare delges underlag inför stämma i
god tid innan stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år
2015 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställande av resultat- och balansräkning,
• dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för
2014 års förvaltning,
3. när det gäller förslag om ändring av AB Nynäshamnsbostäders
bolagsordning liksom förslag till ägardirektiv för bolaget får ombudet i
uppdrag att vid bolagsstämma rösta i enlighet med av kommunfullmäktige
den 11 mars 2015, § xx, fattat beslut rörande innehållet i dessa handlingar,
4. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2015 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås
av bolaget styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av
ombudet och bolagets verkställande direktör,
5. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2015 i AB Nynäshamnsbostäder
får ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att PwC ska vara
ansvarigt revisionsbolag för AB Nynäshamnsbostäder till dess en ny
upphandling genomförts.
________
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2014/0006/061

Svar på medborgarförslag om att införa vårdnadsbidrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Reservation
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Georgios Tsiouras (M),
Maria Gard Günster (C) och Ralf Kullman (M) reserverar sig mot beslutet, en
skriftlig reservation fogas till protokollet som bilaga B.
Ärendebeskrivning
och
har i ett medborgarförslag som kom in
15 september 2014 föreslagit att vårdnadsbidrag ska införas i Nynäshamns
kommun. Enligt förslagsställarna tjänar kommunen på att införa vårdnadsbidrag
ekonomiskt.
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har i december 2014
uppdaterat en från 2008 genomförd utredning som yttrande över en motion i
samma ämne. Med utgångspunkt i ett antal antaganden beräknas ekonomiska
effekter av ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag i form av en ekonomisk
modell med simulerade utfall. Erfarenheter från andra kommuner visar att det är
osannolikt att efterfrågan på vårdnadsbidrag skulle blir så stor som det skulle
krävas för att kommunens kostnad skulle bli neutral eller minska. Bland
förortskommuner till storstäder i de kommuner som infört vårdnadsbidrag är det i
genomsnitt 3,1 procent av barnen mellan 1-3 år som har vårdnadsbidrag år 2011.
Utredningen visar att införande av kommunalt vårdnadsbidrag sannolikt skulle
innebära en ökad kostnad för kommunen.
Med hänvisning till de ekonomiska effekter som utredningen visar föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget att införa vårdnadsbidrag.
och
har i ett medborgarförslag som kom in
15 september 2014 föreslagit att vårdnadsbidrag ska införas i Nynäshamns
kommun. Enligt förslagsställarna tjänar kommunen på att införa vårdnadsbidrag
ekonomiskt. Vidare ser de många fördelar med vårdnadsbidrag för föräldrarna.
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Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 februari 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 17.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Yrkande
Harry Bouveng (M) och Maria Gard-Günster (C ) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall
till medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Reservation avs. Kommunstyrelsen i Nynäshamns beslut § 61 den 18/3-2015 Medborgarförslag om att införa vårdnadsbidrag.

Vi har i dag yrkat bifall till medborgarförslaget om införande av vårdnadsbidrag vilket tyvärr
inte vann gehör av kommunsstyrelsens majoritet, varför vi alltså reserverar oss mot det fattade
beslutet
Vi anser visserligen att förskolan för de allra flesta är ett förstahandsalternativ, men samtidigt
är vi medvetna om att det finns flera, förslagsställarna inräknade som tänker annorlunda och
önskar av olika skäl stanna hemma med sina barn. Vi menar att detta är en viktig
valfrihetsfråga, där det inte får vara plånboken som ska få styra huruvida man ska kunna få
tillbringa denna viktiga tid under barnens uppväxt på det man själv anser vara det bästa och
inte minst med tanke på barnperspektivet.

Nynäshamn 18 mars 2015
För nya moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Harry Bouveng

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32(43)

Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 62
Organisationen
Arbetslivskraft
Ksf, Plc
Akten

2015/0050/449

Ansökan om bidrag till projekt OPUS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår Arbetslivskrafts ansökan om projektmedel.
Ärendebeskrivning
Organisationen Arbetslivskraft, med placering och verksamhet i Södertälje,
ansöker om 2 072 660 kronor för uppstart av ett projekt i Nynäshamn. Projektet
syftar till att ta fram en arbetsmetod som ska ligga till grund för en
behovsanpassad anställning i det sociala företaget Arbetslivskraft. Den primära
målgruppen är män och kvinnor mellan 18-64 år som står långt utanför
arbetsmarknaden. Målet är att projektdeltagarna ska minska sitt utanförskap och
öka makten över sitt eget liv genom självförsörjning. Efter projekttiden ska
arbetssättet implementeras i Arbetslivskrafts fortsatta arbete.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 februari 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår Arbetslivskrafts ansökan om projektmedel.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 15.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår Arbetslivskrafts ansökan om projektmedel.
_______
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Sammanträdesdatum

2015-03-18
Föreningen
Sorundafestivalen
Ksf, plc
Akten

Ks § 63

2015/0040/499

Bidrag till Sorundafestivalen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för en fördjupad beskrivning
av projektet. Ärendet behandlas vid nästa sammanträde, då representant för
föreningen inbjuds till sammanträdet.
Ärendebeskrivning
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 Sorundaområde
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
programmet står en kulturföreställning av Sunnerbyskolan, allsång, dans och
musik i schlagerns tecken, karnevalståg, diverse aktiviteter för olika åldrar samt
uppträdande av Nanne Grönvall.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Sorundafestivalen har utvecklats mycket positivt. Från att ha varit ett projekt för
att stimulera till ökad delaktighet i lokalsamhället har profilen mer kommit att bli
ett kulturevenemang med stark egen drivkraft. Arrangemanget har behov av
kontinuitet och planering för framtiden, därför bör stöd till festivalen i
fortsättningen utgå som ett årligt föreningsbidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-03-18
Ks § 63
För närvarande pågår en översyn och utredning av kommunens stöd till föreningar
i olika sammanhang och till kommande år är avsikten att Sorundafestivalen kan
omfattas av föreningsstöd till sin verksamhet.
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 ekonomiskt stöd från Nynäshamns kommun. Detta för att
kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till hur kommunen på bästa sätt kan
stödja föreningen Sorundafestivalen på lång sikt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Sorundafestivalens ansökan om
200 000 kronor. Medlen tas från de särskilt avsatta folkhälsomedlen.
Yrkande
Ordförande (S) yrkar återremiss av ärendet för en fördjupad beskrivning av
projektet. Ärendet behandlas vid nästa sammanträde, då representant för
föreningen inbjuds till sammanträdet.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
_____
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2015-03-18
Akten

Ks § 64

2015/0019/109

Rapport över obesvarade motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
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 18 februari
2015. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
2014/0001/060
Lena Dafgård (Sn) inkom den 8 januari 2014 med en motion om revidering av
policy för representation. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2014/227/060
Miriam Malm (V) inkom den 24 november 2014 med en motion om att göra
skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av barn- och
utbildningsnämnden.
2014/239/060
Miriam Malm (V) inkom den 12 december 2014 med en motion om att se över
möjligheterna för kvinnotider i Ösmo Simhall. Motionen bereds av kultur- och
fritidsnämnden.
2015/0034/060
Miriam Malm (V) inkom den 26 januari 2015 med en motion om Feministiskt
självförsvar. Motionen bereds av barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 18.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
______
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Ks § 65

2015/0019/109

Akten

Rapport över obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år 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 14 januari 2015.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade:
Socialnämnden
646/2014 Medborgarförslag om hjälp till bostadslösa. Inkom 2014-04-01.
Kultur- och fritidsnämnden:
65/2014 Medborgarförslag om att rusta upp badet vid Grindsjön.
Inkom 2014-11-05.
69/2014 Medborgarförslag om BMX-bana i Nynäshamn. Inkom 2014-11-12.
Barn- och utbildningsnämnden:
1670/2013 Medborgarförslag om reflexvästar med siffra till alla barn i förskola
och pedagogisk omsorg. Inkom 2013-04-30.
941/2013 Medborgarförslag om gräsplan vid Viaskolan. Inkom 2013-05-02.
50/2014 Medborgarförslag om att införa gemensamma studie-/planeringsdagar
och lovdagar i alla kommunala förskolor och skolor i kommunen.
Inkom 2014-09-05.
58/2014 Medborgarförslag om att servera mer ekologisk, svensk och
närproducerad mat i förskolorna och skolorna. Inkom 2014-10-21.
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Ks § 65
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
1530/2013 Medborgarförslag om att bygga en gång/cykelbana mellan Kalvö
industriområde och Solberga. Inkom 2013-08-13.
1735/2013 Medborgarförslag om att sätta upp informationsskyltar med historik
och bilder vid ett antal platser och byggnader i Nynäshamns tätort. Inkom
2013-09-17
1746/2013 Medborgarförslag om att installera en toalett i Stadsparken. Inkom
2013-09-17.
1670/2013 Medborgarförslag – Öppna parkeringsplats på Svandammsskolans
gård under helger och skollov. Inkom 2013-09-09.
2107/2013 Medborgarförslag om att komplettera de träningsredskap som finns i
Svandammsparken och utmed Strandvägen med ett utegym i trä i Stadsparken.
Inkom 2013-10-31.
51/2014 Medborgarförslag om att göra naturområdet nedanför hembygdsgården i
Nynäshamn till en park- och rekreationsplats. Inkom 2014-09-09.
55/2014 Medborgarförslag om trappa mellan Heimdalsvägen 9 och Torsgatan.
Inkom 2014-10-03.
61/2014 Medborgarförslag om stigen mellan Vikgatan och Änggatan. Inkom
2014-11-04.
62/2014 Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen.
Inkom 2014-11-04.
63/2014 Medborgarförslag om att flytta runsten vid väg 73. Inkom 2014-11-04.
81/2014 Medborgarförslag om belysning på gångvägen norr om Vanstaskolan.
Inkom 2014-12-08.
82/2014 Medborgarförslag om bord och bänkar för skridskoåkning på
Svandammen. Inkom 2014-12-16.
Kommunstyrelsen
308/2014 Medborgarförslag om gratis broddar, återremitterad av
kommunstyrelsen den 20 augusti 2014, § 137. Inkom 2014-02-20.
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Kommunfullmäktige, ej delegerad
52/2014 Medborgarförslag om att införa vårdnadsbidrag. Inkom 2014-09-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet en 4 mars 2015, § 19.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_______
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Akten

Ks § 66

2015/0025/002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-04 §§ 8-22.
Säkerhetsansvarig har avgett yttranden över ansökan till hemvärnet, handlingsnr
2015/003/009 och 2015/003/009-10 och 2015/003/009-11.
Kommunchefen har beslutat att inte ta upp följande medborgarförslag till
prövning:
Medborgarförslag om portlås i hyreshusen på Heimdalsvägen, 2014/006/061-96
Medborgarförslag om inköp av elbussar, 2014/006/061-90
Medborgarförslag om lagstiftning för att förhindra viltolyckor, 2014/0006/061-91
Medborgarförslag om utformningen av nyinförskaffade SL-bussar,
2014/0006/061-92
Folkhälsosamordnaren har beslutat om bidrag till Nynäshamns skridskoklubb,
2015/00043/449-2.
Planeringschefen har beslutat om bygglov och startbesked, nybyggnad av tre
stycken barnvagnsförråd, Sunnerby 1:303, 2014/0240/239-3.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-18
Ks § 67

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.
Ärendebeskrivning
15:7 Budgetförutsättningar för åren 2015-2018.
______
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Ks § 68

Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kurs 6
Inkom
2015-02-10
Anordnare SKL
Ämne
Hot och våld mot förtroendevalda
Tid och plats 26 maj 2015 Stockholm
Anmälan
15 mars anmälningslänk
Kurs 7
Inkom
2015-02-18
Anordnare PwC
Ämne
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen
Tid och plats 16 april 2015 Stockholm
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid
eventuell avbokning

Kurs 8
Inkom
2015-03-05
Anordnare PwC
Ämne
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen
Tid och plats 16 april Stockholm
Anmälan
15 mars 2015 ankie.wilhelmsson@se.pwc.com
_______
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Ks § 69

2014/0207/800

Kulturplan diskussion
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
______
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Ks § 70

Fråga om kommunens personalpolitik
Harry Bouveng (M) ställer en fråga om kommunens personalpolitik.
Kommunstyrelsen diskuterar kommunens personalpolitik med anledning av den
senaste tidens uppmärksamhet av kommunen som arbetsgivare.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen sammanfattar frågeställningen
och informerar om arbetet med kommunens arbetsgivarpolitik.
______
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