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Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla
den 9 november 2015.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 10 november 2015. Kallelse
utsändes till fullmäktiges ledamöter den 10 november 2015.
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Kf § (4)
Kf §4

Mål- och budget 2016-2019 samt förändrade taxor och
avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohol och
tobakslagen, avgift för dödsboförvaltningen, taxa för
plan-, bygglov- och kart- och mätverksamheten och taxa
för vatten och avlopp.
Utöver kommunstyrelsens förslag till budget har budgetförslag inkommit från
Gemensamt budgetförslag från Moderaterna, Kristdemokraterna Centerpartiet
budgetförslag har också inkommit från och samt budgetförslag från
Sorundanet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Ärendeberedning
Skattesatsen höjs, jämfört med 2015, med 2 öre dvs från 19,83 kr till 19,85
kr. Anledning till höjningen är en skatteväxling mellan kommunerna i
Stockholms län och Landstinget gällande utförandet av viss hälso- och
sjukvård inom LSS verksamheter. Socialnämndens rambudget kommer att
justeras med 1,3 mnkr utifrån skatteväxlingen för budgetår 2016 efter beslut
av finansdepartementet.
Kommunstyrelsen har behandlat mål och budget samt förslag till taxor den 21
oktober 2015. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
följande taxor:
§ 201 Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohol- och
tobakslagen
§ 202 Avgift för dödsboförvaltning
§ 203 Beslut om förenkling och uppdatering av taxa för plan-, bygglov- och
kart- och mätverksamheten
§ 204 Taxa för vatten och avlopp
Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelseförvaltningen reviderar måloch budgetdokumentet på sidan 6 med en förklaring av begreppet index och
på sidan 13 där inget målvärde ska anges för personalomsättningen, samt att i
ärendebeskrivningen i tjänsteskrivelsen rättas uppgiften om skattesatsen för
2015. Kommunstyrelseförvaltningen har reviderat mål- och
budgetdokumentet utifrån föreslagna ändringar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2016 till 19:85 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2016 – 2019 för Nynäshamns kommun.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100
mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen
Nynäshamns kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån för
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna,
kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag
till dessa aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på
900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens
eget kapital för oförutsedda händelser.
7.

Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna
2016 till 2,5 %.

8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska
partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr
per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e
dagen i kalenderkvartalets första månad
9. Att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt
alkohol- och tobakslagen i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt
att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari 2016.
10. Att anta förslaget om timtaxa för dödsboförvaltning i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och att beslutade förandringar träder ikraft den
1 januari 2016.
11. Att anta förslag till ny taxa för plan-, bygglov samt kart- och
mätverksamhet att gälla från och med 1 januari 2016 enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
12. Anta ny taxa för vatten och avlopp enligt kommunstyrelsens förslag och
att den nya taxan ska gälla från och med den första januari 2016.
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
2015-11-09

Kommunstyrelsen

Mål- och budget 2016-2019 samt förändrade taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohol och tobakslagen, avgift för dödsboförvaltningen, taxa för plan-, bygglov- och kart- och mätverksamheten och taxa för vatten och
avlopp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2016 till 19:85 kr per skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2016 – 2019 för Nynäshamns kommun.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr, varav
högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns
kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån för aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i
vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och
kommunalförbund, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller
såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens
eget kapital för oförutsedda händelser.

Postadress

Besöksadress

149 81 Nynäshamn

Stadshusplatsen 1

E-post: lena.henlov@nynashamn.se

Leveransadress

Telefon direkt

Mobiltelefon

Telefax

08-520 681 71

070-125 81 71

08-520 135 15
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7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2016
till 2,5 %.
8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd
utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i
kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad
9. Att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari 2016.
10. Att anta förslaget om timtaxa för dödsboförvaltning i enlighet med kommunstyrelsens förslag och att beslutade förandringar träder ikraft den 1 januari
2016.
11. Att anta förslag till ny taxa för plan-, bygglov samt kart- och mätverksamhet
att gälla från och med 1 januari 2016 enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
12. Anta ny taxa för vatten och avlopp enligt kommunstyrelsens förslag och att
den nya taxan ska gälla från och med den första januari 2016.

Ärendeberedning
Skattesatsen höjs, jämfört med 2015, med 2 öre dvs från 19,83 kr till 19,85 kr.
Anledning till höjningen är en skatteväxling mellan kommunerna i Stockholms
län och Landstinget gällande utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS
verksamheter. Socialnämndens rambudget kommer att justeras med 1,3 mnkr utifrån skatteväxlingen för budgetår 2016 efter beslut av finansdepartementet.
Kommunstyrelsen har behandlat mål och budget samt förslag till taxor den 21
oktober 2015. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande
taxor:
§ 201 Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen
§ 202 Avgift för dödsboförvaltning
§ 203 Beslut om förenkling och uppdatering av taxa för plan-, bygglov- och kartoch mätverksamheten
§ 204 Taxa för vatten och avlopp
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Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelseförvaltningen reviderar mål- och
budgetdokumentet på sidan 6 med en förklaring av begreppet index och på sidan 13
där inget målvärde ska anges för personalomsättningen, samt att i ärendebeskrivningen i tjänsteskrivelsen rättas uppgiften om skattesatsen för 2015. Kommunstyrelseförvaltningen har reviderat mål- och budgetdokumentet utifrån föreslagna ändringar.

Birgitta Elvås
Kommunchef

Bilaga Mål och budget 2016 - 2019

Johan Westin
ekonomichef

