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§ 79/16

Dnr KS/2016/0042/008-7

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklare Linnea Gustavsson rapporterar från Södertörns rådslag. Vid rådslaget
deltog bland annat representanter för Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska högskolan,
samt Stockholms Handelskammare som informerade om infrastrukturfrågor.
En analys av näringslivet på Södertörn presenterades på rådslaget. Presentationen kommer att
sändas ut till kommunstyrelsen.
Näringslivsutvecklaren informerar vidare om följande kommande möten:
26 april Företagslotsnätverk, 27 april Stockholm Business Alliance konferens för
näringslivschefer, 28 april Företagslotsmöte med AlgaeWay AB, 3 maj Frukostmöte om
turistsäsongen och utländska besökare (Stadskärneföreningen), 11 maj Mitt Företag –
Stjärnföretagarens 15 hemligheter, 2 juni Frukostmöte – besök av Företagarnas VD Günter
Mårder.
_______
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§ 80/16

Dnr KS/2016/0043/008-7

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Ordförande Anna Ljungdell (S) rapporterar om arbetsutskottets beslut om att tillsätta en
utredning och utredningsdirektiven angående samverkan mellan Nynäshamns kommun som
arbetsgivare och dess fackliga organisationer.
Ordföranden rapporterar vidare från möte med Södertörns samarbetskommitté,
samarbetskommitté för ordförandena i kommunstyrelsen och kommunchef på Södertörn. Arbete
pågår med att utveckla kommunikationsarbetet för att bättre beskriva Södertörn som region.
Lars-Åke Lundin (S) rapporterar från SRV stämma.
Agneta Tjärnhammar (M) rapporterar från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor, där
problem med framkomligheten i fiskehamnen diskuterats. Det är problem med framkomligheten
på grund av hål i asfaltbeläggningen och gropar i beläggningen framför godsmagasinet. En
utökning av fixartjänsten även för funktionshindrade under 80 år har också diskuterats.
Agneta Tjärnhammar (M) rapporterar också att årsredovisning för Stadskärneföreningen har
lämnats för registrering.
_______
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§ 81/16

Dnr KS/2016/0044/008-7

Rapport Södertörnssamarbetet
Rapport från Södertörns rådslag lämnades under punkten näringslivsfrågor, § 79. Kommunchef
Birgitta Elvås tillägger att det var många deltagare vid rådslaget och att en stor del av deltagarna
var företagare.
_____
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§ 82/16

Dnr KS/2016/0045/008-7

Ekonomisk uppföljning
Miriam Malm (V) frågar om gällande avtal med PWC om sakkunnigstöd till revisorerna.
Ekonomichef Johan Westin informerar om att det gamla avtalet för revisionsbiträdet förlängdes
till 2016-04-30, och att nytt avtal tecknats och gäller fr o m 2016-01-01.
Ekonomichefen informerar vidare om att på grund av problem med det nya ekonomisystemet har
inte alla kostnader kunnat bokföras på mars månad. Rapport om ekonomin för mars månad kan
därför inte lämnas.
______
Kopia: Akten
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§ 83/16

Dnr KS/2016/0042/008-8

Information om marknadsföring och
sommarsäsongens aktiviteter
Heidi Ekberg marknads och turistchef och Nina Munters turistbyråföreståndare informerar om
marknadsföring och sommarsäsongens aktiviteter. Information lämnas om rapport framtagen om
flyttströmmar till och från Nynäshamns kommun
Information lämnas också om planerade evenemang 2016 och nyheter inför säsongen 2016, som
Seawalk – en utvikbar landgång för kryssningsgäster, visningar av Landsorts fyr, båttrafiken på
Nord-syd linjen på försök även 2016. Marknadsföringsmaterial som tagits fram som Magasin
Nynäshamn i ny utgåva och broschyrer Visit Nynäshamn.
_______
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§ 84/16

Dnr KS/2016/0029/042-5

Årsberättelse 2015 för Södertörns
brandförsvarsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2015 och
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2015.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) i handläggningen av
ärendet.
Ärendebeskrivning

Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.
Årets resultat blev ett överskott på 11,2 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser som inte
tillsats med vikarier. Kostnader för investeringar har inte gett helårseffekt då den budgeterade
investeringsnivån ej uppnåtts. Årets överskott avsätts för att täcka de ökade
pensionsutbetalningar som når sin kulmen 2020. Årets justerade resultat är 10,9 mnkr efter
hänsyn tagits till realisationsvinster 0,3 mnkr, därmed är det möjligt med en avsättning till
resultatutjämningsfonden (RUR) med 8,0 mnkr. Balanskravet är uppfyllt.
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas
till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen i dess helhet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2015 och
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2015.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
______

Kopia: Akten
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§ 85/16

Dnr KS/2016/0027/042-3

Årsredovisning 2015 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2015.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Daniel Adborn (L) och Marcus Svinhufvud (M) i handläggningen av
ärendet.
Ärendebeskrivning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2015. Redovisningen omfattar det
ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Förbundet har översänt
revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.
Direktionen har beslutat godkänna årsredovisningen 2015 och överlämna den till
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö vid sitt sammanträde 16 februari 2016.
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 2015.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2015.
________
Kopia: Akten
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§ 86/16

Dnr KS/2016/0031/042-3

Årsredovisning 2015 för Södertörns
överförmyndarnämnd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2015.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Agneta Tjärnhammar (M) i handläggningen av ärendet.
Ärendebeskrivning
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar, med stöd av föräldrabalkens regler, för tillsyn och
handläggning av ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn säkerställa att de som har förordnad god
man/förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust. En grundläggande förutsättning for att
uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga redovisningshandlingar sker
korrekt och i rät tid. Under 2015 har detta mål delvis uppfyllts.
Årliga volymökningar ställer krav på en effektiv handläggning. Under 2015 har antalet ärenden
ökat med 20 % jämfört med 1,5 % för 2014. Antalet ensamkommande barn har under aret ökat från
157 till 874 vilket motsvarar en ökning med 557 %. Verksamhetens över- och underskott förs över
på nästkommande år. Utfallet för 2015 är ett underskott med 1,488 mnkr vilket förs över till
2016.
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för
nämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2015.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att
bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2015.
______

Kopia: Akten
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§ 87/16

Dnr KS/2014/0238/880-13

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplanen
2016-2019.
Ärendebeskrivning
Den nya bibliotekslagen (2013:801), gäller från 1:a januari 2014. Den omfattar grunden för
verksamhet inom det allmänna biblioteksväsendet och de bibliotek som ingår, bland annat
kommunala folkbibliotek, skolbibliotek, landstingens regionala biblioteksverksamhet och statliga
bibliotek.

Syftet med lagen är att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna. Varje kommun ska anta en
egen plan för sin biblioteksverksamhet som sedan ligger till grund för en årlig verksamhetsplan.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Biblioteksplan för Nynäshamns
kommun 2016-2019.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2015, Kf § 86, att återremittera ärendet till kulturoch fritidsnämnden för att utveckla fokus på service, främja inkluderandet av barn och unga, ta
hänsyn till gällande regionala mål och rätta till språkliga brister.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 4 november 2015 för ytterligare
förtydliganden och tillägg.
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat planen i enlighet med återremissen och kulturoch fritidsnämnden beslutade den 22 februari 2016, Kfn § 13, att godkänna Biblioteksplan för
Nynäshamns kommun 2016-2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplanen 20162019.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplanen 20162019.
_______

Kopia: Akten
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 12

Sammanträdesdatum
2016-04-20

§ 88/16

Dnr KS/2016/0080/139-2

Integrationsprojekt för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran om att anslå 4 miljoner kronor av
socialnämndens överskott för år 2015 till ett integrationsprojekt under 2016-2017 med årlig
återrapportering till Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samordna sig gällande integrationsprojektet och återkomma i
samband med tertialrapport 1.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med en begäran där: Socialnämnden
föreslår Kommunfullmäktige att anslå 4 miljoner kronor av socialnämndens överskott för år
2015 till ett integrationsprojekt under 2016-2017 med årlig återrapportering till
Kommunfullmäktige.

Hösten 2015 har varit intensiv när det gäller mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
Under 2015 har Nynäshamns Kommun tagit emot 85 asylsökande barn under 18 år och totalt har
kommunen nu ansvar för 115 ensamkommande. Det betyder att kommunen har ett stort och
långsiktigt integrationsprojekt framför sig både när det gäller ensamkommande barn och övriga
flyktingar som kommit till kommunen från asylboenden efter att de beviljats uppehållstillstånd.
Med de erfarenheter socialnämnden nu har kan de konstatera att det är av stor vikt för
Nynäshamns Kommun att skapa ett bra fungerande system för att vägleda människor till ett
självständigt liv. Kommunen behöver både använda befintliga resurser på ett bättre sätt, till
exempel skapa möjligheter att kunna yrkesvenska på distans men kommunen behöver också
skapa nya metoder för att exempelvis exponera de som vill ha en snabbare utbildningstakt till rätt
resurser.
Socialnämnden visade ett överskott för år 2015 och en del av överskottet beror på
Migrationsverkets ersättning till kommunen i och med den stora inströmningen på kort tid i
slutet av året. Socialnämnden önskar därför kunna föra över pengar till ett projekt för år
2016/2017 för att skapa förutsättningar för en lyckad integration för varje individ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden och uppmanar dem att återkomma i
samband med tertialrapport 1, och inför det samordna sig med kommunstyrelsens
flyktingsamordnare och barn och utbildningsförvaltningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 88/16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden och uppmanar dem att återkomma i
samband med tertialrapport 1, och inför det samordna sig med kommunstyrelsens
flyktingsamordnare och barn- och utbildningsförvaltningen.
Yrkande m m
Ordförande Anna Ljungdell (S) informerar om bakgrunden till ärendet och att det inte är möjligt
att bifalla socialnämndens begäran att anslå medel ur föregående års överskott.

Ordförande (S) yrkar avslag till socialnämndens finansieringsmodell och att
kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samordnar sig
gällande integrationsprojektet och återkommaner i samband med tertialrapport 1.
Harry Bouveng (M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
_______
Exp: Son, Bun, Msn, Ksf samordnaren, Plc, Ec
Kopia: Akten
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§ 89/16

Förändring av avgifter för trygghetslarm
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Socialnämndens begäran att förändra
egenavgiften för trygghetslarm till 245 kr per månad för alla brukare med trygghetslarm.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förändringen gäller från och med
2016-07-01.
Ärendebeskrivning

Samhället blir mer och mer digitaliserat, där ny teknik skapar ett tryggare samhälle. Det märks
bland annat genom att antalet analoga telefonabonnemang minskar och ersätts av IP-telefoni
eller mobila lösningar. Med anledning av att Nynäshamns kommun i augusti 2015 tillsammans
med Botkyrka, Täby, Södertälje, Salem och Nykvarn kommun, tecknade avtal med Tunstall som
leverantör för Digital trygghetskedja, har socialförvaltningen besluta om ett införande av Digital
trygghetskedja samt föreslå en förändring av avgifterna för trygghetslarm.
Fördelar med digital trygghetskedja
• En tryggare och säkrare larmkedja så att Nynäshamnsborna känner en ökad trygghet i det egna
hemmet.
• Eventuella avbrott kan identifieras och åtgärdas tidigare eftersom digitala trygghetslarm
funktionstestas flera gånger varje dygn (till skillnad från de analoga trygghetslarmen som
funktionstestat en gång varje dygn).
• Den digitala tekniken är enklare att hantera för den personal som ska installera trygghetslarmet.
Avgifterna för trygghetslarm är idag differentierade beroende på vilken typ av larm som
brukaren har, analogt 230 kr per månad plus den enskildes samtalsavgift eller, GSM-larm 230 kr
per månad plus 100 kr per månad för SIM kort. Vid ett införande av en digital larmkedja bör
avgifterna anpassas då förutsättningarna förändras och likställas för samtliga brukare av
trygghetslarm. Socialnämnden föreslår därför att taxan för trygghetslarm ändras till 245 kr per
månad. Den föreslagna taxa ersätter då nuvarande avgifterna för trygghetslarm. För de cirka 280
personer som redan har trygghetslarm innebär förändringen en höjning på 15 kr/månad. För cirka
261 personer blir det en sänkning med 85 kr/månad jämfört med idag. Intäktsminskningen för
socialnämnden hanteras inom egen budgetram.
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter i samband med respektive års behandling av
Mål och budget men kan även besluta under innevarande år. Kommunstyrelseförvaltningens
bedömning är att förändringen av egenavgiften är viktig för att införa digital trygghetskedja och
förslår därför kommunstyreslen att bevilja socialnämndens begäran.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Socialnämndens begäran att förändra
egenavgiften för trygghetslarm till 245 kr per månad för alla brukare med trygghetslarm.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förändringen gäller från och med
2016-07-01.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 90/16

Dnr KS/2016/0052/109-4

Ombudsdirektiv Nynäshamns Mark AB 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombud ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Nynäshamns Mark AB:s årsstämma år 2016 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 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolagets
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Nynäshamns Mark AB får ombudet i
uppdrag att i förekommande fall rösta för att Ernst & Young ska vara ansvarigt
revisionsbolag för Nynäshamns Mark AB.
Sammanfattning
Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i
ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan
ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.
De beslut som ska förekomma på Nynäshamns Mark AB framgår av bolagsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge ombudet uppdrag att på
årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 – 4 i ovanstående förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2014 att i Nynäshamns Mark
AB utse Tommy Söderblom (S) till ombud och Leif Öbrink (L) till ersättare för ombudet från
och med ordinarie årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019.

Nynäshamns kommun äger hälften av aktierna i Nynäshamns Mark AB. Inför ordinarie
bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Årsstämma hålls en gång om året under april
eller maj månad. På årsstämma i Nynäshamns Mark AB ska enligt bolagsordningen för bolaget
följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av justeringsmän.
Godkännande av dagordningen.
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Nynäshamns kommunfullmäktiges och Stockholms Hamn AB:s val av
styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
eller av annat skäl.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid
bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Val av ombud på en bolagsstämma
i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen
egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.
När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt
underlag för ombudets ställningstagande:
• beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen,
• beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
• beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorerna med suppleanter
fastställs årsarvodet av vd och aktieägarna i samråd och beslutas på årsstämman varje år. Dagoch sammanträdesarvode följer Stockholms Stads regler.
Enligt bolagsordningen förutsätts även att val av revisor och revisorssuppleant ska tas upp på den
ordinarie bolagsstämman. Ernst & Young är ansvarigt revisionsbolag för Nynäshamns Mark AB.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombud ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Nynäshamns Mark AB:s årsstämma år 2016 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 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolagets
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Nynäshamns Mark AB får ombudet i
uppdrag att i förekommande fall rösta för att Ernst & Young ska vara ansvarigt
revisionsbolag för Nynäshamns Mark AB.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombud ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Nynäshamns Mark AB:s årsstämma år 2016 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 2015 års
förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolagets
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Nynäshamns Mark AB får ombudet i
uppdrag att i förekommande fall rösta för att Ernst & Young ska vara ansvarigt
revisionsbolag för Nynäshamns Mark AB.
____

Exp: Ombud och ersättare för ombud
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 91/16

Dnr KS/2016/0052/109-13

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Letupa
AB vid 2016 års bolagsstämma
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Letupa AB:s årsstämma år 2016 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 för 2015 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolaget
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Letupa AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att PWC ska vara ansvarigt revisionsbolag för Letupa AB.
Jäv
Anna Ljungdell (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning
Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i
ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan
ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

De beslut som ska förekomma på Letupa AB framgår av bolagsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge ombudet uppdrag att på
årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 – 4 i ovanstående förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 februari 2016, § 37, att i Letupa AB utse
Anna Ljungdéll (S) till ombud och Ralf Kullman (M) till ersättare för ombudet från och med
ordinarie årsstämma 2016 till och med ordinarie årsstämma 2019.

Nynäshamns kommun äger samtliga aktier i Letupa AB. Inför ordinarie bolagsstämma måste
kommunen ha ett ombud. Årsstämma hålls en gång om året senast under maj månad. På
årsstämma i Letupa AB ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till
behandling:

Justerarsignaturer
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1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport.
7. Beslut angående:
a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, den verkställande direktören.
8. Anteckning om Nynäshamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
när så skall ske.
9. Val i förekommande fall av revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
11. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman att besluta enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid
bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Val av ombud på en bolagsstämma
i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen
egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.
När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt
underlag för ombudets ställningstagande:
• beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen,
• beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
• beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorerna med suppleanter
fattade Letupa AB vid stämman 2015 beslut om inga arvoden skulle utgå till styrelsen. Enligt
uppgift från Letupa AB är förslaget att samma beslut ska fattas också vid 2016 års stämma.
Kommunens ombud vid Letupa AB:s årsstämma 2016 bör få i uppdrag att rösta för att förslaget
om att inget arvode utgår fastställs.
Enligt bolagsordningen förutsätts även att val av revisor och revisorssuppleant ska tas upp på den
ordinarie bolagsstämman. För år 2015 har PWC varit ansvarigt revisionsbolag. Uppdraget
grundas på en upphandling.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan
stämman,
2. ombudet får i uppdrag att vid Letupa AB:s årsstämma år 2016 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 för 2015 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för arvoden och
sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolaget
styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2016 i Letupa AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att PWC ska vara ansvarigt revisionsbolag för Letupa AB.
________
Exp: Ombud och ersättare för ombud
Kopia: Akten
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§ 92/16

Dnr KS/2016/0107/101-3

Filmproduktion och webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att produktion och
webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden upphandlas i samband med att nuvarande
avtal löper ut, med tillägget att utreda även möjligheten att sända direkt via webben från
sammanträdet.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra ett tillägg till
beslutsunderlaget med kostnaden per visning och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden i Nynäshamns kommun filmas sedan 1997 och sänds på
webben sedan 2010. Nuvarande upphandlade avtal med leveratören Iris Media om filmning och
webbsändning löper ut den 4 juli 2016. Med anledning av det har kommunstyrelseförvaltningen
genomfört en utredning för att se över hur hantering av tjänsten ska ske efter att avtalet har löpt
ut.
Utvärderingen beskriver hur filmning och sändning har sett ut sedan starten, i vilken utstäckning
medborgarna tittar på filmerna, hur andra kommuner gör i frågan, alternativ till nuvarande
lösning och förslag till hur kommunen ska gå vidare när det gäller hantering av tjänsten och om
det är aktuellt att genomföra en ny upphandling. Utredningen bifogas som underlag.
Kommunstyrelseförvaltningens beräkning visar att ju fler medborgare som tittar på
kommunfullmäktiges webbsändningar desto lägre kostnad per visning i genomsnitt. Kostnaden
per visning i genomsnitt varierar mellan 81 kronor och 161 kronor över åren 2013-2015.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att förutom att se till kostnaden, bör beaktas att filmningen
innebär möjlighet för medborgarna att få en inblick i den demokratiska beslutsprocessen.
Kommunstyrelseförvaltningen anser med hänvisning till utvärderingen att kommunfullmäktiges
filmavsnitt är välbesökta och bör fortsätta filmproduceras och webbsändas. Enligt utredningens
slutsatser bör tjänsten köpas in av en professionell leverantör. Förvaltningen anser att en ny
upphandling bör genomföras i syfte att på nytt konkurrensutsätta tjänsten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får uppdraget att se till att tjänsten om
filmproduktion och webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden upphandlas i
samband med att nuvarande avtal löper ut.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Ordförande (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att även utreda möjlighet att sända direkt
via webben från sammanträdet.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet med tillägget.
______
Exp: Ksf handläggaren
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 93/16

Dnr KS/2016/0070/513-4

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SLtrafiken 2016/2017 (T17)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2016.
Förvaltningen har nu skickat en bruttolista med förslag till förändringar och önskar
kommunernas synpunkter på och prioriteringar av dessa förslag.

Nynäshamns kommun befinner sig i en expansiv period med stadigt ökande befolkning och nya
bostäder i kollektivtrafiknära områden. Kommunen har fortsatt stor potential att bidra till
bostadsförsörjningen i länet med attraktiva bostadsmiljöer på förhållandevis kort avstånd från
centrala Stockholm och de övriga regionala stadskärnorna. Nynäshamn har stor arbetspendling ut
från kommunen men även in till kommunen.
Hamnen i Nynäshamn har en omfattande gods- och passagerartrafik till Gotland, Polen och
Lettland samt därutöver många kryssningsanlöp under sommarhalvåret. I kommunen planeras
flera nya verksamhetsområden. Regionens nya storhamn Stockholm Norvik Hamn är för
närvarande i slutet av miljötillståndsprocessen. Hamnen med tillhörande logistik- och annan
verksamhet beräknas generera omfattande godstrafik.
Nynäshamn har redan tagit stora delar av besparingarna och försämringarna av kollektivtrafiken
i länet och ska inte behöva drabbas mer.
Synpunkter på förslaget
Nynäshamns kommun har lämnat synpunkter på det underlag som presenterats av Nobina
avseende förändringar under innevarande år, från sommaren 2016, se bilaga. Dessa förändringar
aviserades inte i trafikförvaltingens tidigare remitterade förslag för 2016 (T16). Det är
otillfredsställande att i remissförfarandet skilja trafikslagen och tidsperioderna åt. Det måste
finnas en sammanhållen bild av kollektivtrafikutbudet och en bättre framförhållning och
förutsebarhet, det saknas idag.
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Bussar
Som framgår av Nynäshamns kommuns yttrande till Nobina motsätter sig kommunen starkt
försämringar i utbudet av busstrafik.
I och med Nobinas trafikstart 2015 utlovades en strukturerad samverkan med kommunens olika
verksamheter, bland annat avseende barn och ungas behov i samband med skola och
fritidsverksamhet. En samverkan som utlovats har dock inte kommit igång och det är beklagligt.
Nobina hänvisar till trafikförvaltningen som enligt uppgift inte har godkänt
samverkansmodellen. Om en samverkan funnits hade Nobina haft bättre förutsättningar att
planera och prioritera bussarnas trafikering.
Pendeltåg
När Citybanan öppnar 2017 har förbättringar i pendeltågskapaciteten utlovats. Det kan noterats
att det i underlaget inte finns någon signal om förbättrat utbud, förrän möjligtvis till 2018.
Nynäshamns kommun har förväntningar på kortare restid mellan Nynäshamn och Stockholms
Central.
Kommunen efterfrågar information om den trafikutredning om framtida struktur för pendel- och
regionaltågpendel- och regionaltåg som trafikförvaltningen, SLL driver tillsammans med
landstinget i Uppsala och MÄLAB.
Sjötrafik
Det framgår inte av underlaget ambitionen att den så kallade nord/sydlinjen mellan Arholma i
norra skärgården och Nynäshamn i söder ska permanentas efter den tvååriga försöksperioden,
vilket Nynäshamns kommun förutsätter är fallet mot bakgrund av tidigare information.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
_______
Exp: Trafikförvaltningen
(Yttrande med bilaga)
Kopia: Akten
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§ 94/16

Dnr KS/2016/0091/212-3

Yttrande över granskning av ny översiktsplan för
Haninge kommun- Översiktsplan 2030 - med utblick
mot 2050
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Haninge kommun har tagit fram en ny översiktsplan. Planen visar förslag på Haninge kommuns
långsiktiga utveckling av den fysiska miljön i syfte att skapa en hållbar utveckling och en god
livsmiljö för alla.

Under våren och sommaren 2015 var planförslaget ute på samråd och har därefter reviderats
under hösten och vintern till det föreliggande planförslaget som nu ställs ut för granskning till
mitten av maj 2016. Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över
planförslaget.
Synpunkter på förslaget
Nynäshamns kommun konstaterar att de synpunkter som framfördes i samrådsskedet har
beaktats i planförslaget och kommunen har därmed inte några kvarstående synpunkter på
planförslagets innehåll.

Haninges nya översiktplan visar på höga ambitioner för hållbar utveckling, det är glädjande och
inspirerande och bådar gott inför det fortsatta samarbetet mellan våra kommuner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

_____
Exp: Haninge kommun, Plc
Kopia: Akten

Justerarsignaturer
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§ 95/16

Dnr KS/2015/0084/060-4

Svar på motion om ekologiska livsmedel i
Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen för att utreda hur andra kommuner löst de
eventuella bristsituationer på ekologiska varor som upphandlingsenheten och kostenheten påtalat
i sina yttranden.
Reservation

Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Agneta Tjärnhammar (M) och Maria Gard Günster (C)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
I en motion från Bodil Toll (M) och Marcus Svinhufvud (M) föreslås att andelen ekologiska och
närproducerade livsmedel inom kommunal verksamhet ökar. Motionärerna framställer sju
yrkanden om att öka andelen ekologiska livsmedel genom att sätta upp tydliga mål och att
kommunen ska ställa krav i upphandling och direktinköp. Enligt motionens yrkanden ska
följande livsmedel vara 100 procent ekologiska: bananer, vindruvor, russin, ägg, mjölk, filmjölk,
potatis, morötter, ris samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara etiskt märkta och/eller
ekologiska.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialförvaltningen och
Upphandling Södertörn.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 17 mars 2016 att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i att-satserna: inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100
procent: bananer, vindruvor, russin och ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara etiskt
märkta och/eller ekologiska. Vidare föreslås att övriga yrkanden i motionen avslås.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att i Mål och budget 2016-2019 är
målvärdet för andelen inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen 25 procent
år 2019. Kostenheten arbetar för att öka andelen ekologiska varor och under 2015 var 19,27
procent av de inköpta livsmedlen ekologiska enligt yttrandet. Barn- och utbildningsnämnden
anför att ökningen av andel ekologiska livsmedel kommer att fortsätta och siktar på att nå det i
motionen föreslagna målet om 35 procent redan under 2016.
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Motionens yrkanden om att enbart köpa in ekologiska bananer, ägg och kakao uppfylls då dessa
varor endast finns ekologiska i nuvarande livsmedelsavtal enligt yttrandet. Enligt barn- och
utbildningsnämnden är målet att vindruvor, russin, choklad, kakao och kaffe ska vara helt
ekologiska och/eller ha en etisk märkning rimliga. Kommunens inköp av kaffe är till mycket stor
del redan ekologisk och de övriga varorna utgör inte en betydande andel och medför därmed inte
några stora konsekvenser ekonomiskt enligt yttrandet.
När det gäller motionens yrkande om att övriga varor: mjölk, filmjölk, ägg, potatis, morötter och
ris ska vara 100 procent ekologiska är det enligt yttrandet inte möjligt att uppfylla. Enligt barnoch utbildningsnämnden köper kostenhetens kök in dessa varor ekologiska så långt det är möjligt
med hänsyn till kvalitet och pris. Övriga verksamheter väljer vilka varor de köper. I de fall
verksamheterna inte köper ekologiska produkter har det en ekonomisk förklaring då ekologiska
livsmedel är dyrare menar barn- och utbildningsnämnden.
Av yttrandet från socialförvaltningen framgår att man inte har något att invända mot att tydliga
mål ställs för att öka andelen ekologiska livsmedel. Dock anser socialförvaltningen att det är
viktigt att ta hänsyn till att det kan innebära ökade kostnader för förvaltningen.
Upphandling Södertörn erbjuder i sitt yttrande att bistå Nynäshamns kommun i målsättningen att
uppnå en hög ekologisk konsumtion genom att föra en aktiv dialog med avtalsleverantörer i syfte
att säkerställa utbud, tillgång och prissättning av ekologiska produkter.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens,
socialförvaltningens och Upphandling Södertörns yttranden och föreslår att motionen bifalls
avseende yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100 procent: bananer,
vindruvor, russin och ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara etiskt märkta och/eller
ekologiska. Vidare föreslås att övriga yrkanden i motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen:
1. Bifalls avseende yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100
procent: bananer, vindruvor, russin, ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara
etiskt märkta och/eller ekologiska (yrkanden 2, 4 och 7 i motionen).
2. Avslås när det gäller övriga yrkanden (yrkanden 1, 3, 5, 6 i motionen).
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen:
1. Bifalls avseende yrkanden att inköp av följande livsmedel ska vara ekologiska till 100
procent: bananer, vindruvor, russin, ägg samt att kakao, choklad, te och kaffe ska vara
etiskt märkta och/eller ekologiska (yrkanden 2, 4 och 7 i motionen).
2. Avslås när det gäller övriga yrkanden (yrkanden 1, 3, 5, 6 i motionen).
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Yrkanden
Ordföranden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen för att utreda hur
andra kommuner löst de eventuella bristsituationer på ekologiska varor som
upphandlingsenheten och kostenheten påtalat i sina yttranden.

Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Holmström (SD) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet om återremiss och finner
att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet
______
Exp: Ksf handläggaren
Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0003/002-4

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-06 §§ 45-58. Kommunstyrelsens
landsbygdsutskotts protokoll 2016-04-01 §§ 9-12.
Folkhälsosamordnaren har beslutat om bidrag till Nynäshamns IF HC för en sagoföreställning på
is. KS/2016/0102/449.
______
Kopia: Akten
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Dnr KS/2016/0101/008-3

Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kurs 3
Inkom
2016-03-23
Anordnare Pwc
Ämne
Rollen som lekmannarevisor
Tid och plats Stockholm 24 maj
Anmälan
Fyra veckor innan start, Carina Gustafsson@se.pwc.com

Kurs 4
Inkom
2016-04-01
Anordnare Pwc
Ämne
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen
Tid och plats Stockholm 21 april, Malmö 12 maj
Anmälan
ankie.wilhelmsson@se.pwc.com
_______
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Dnr KS/2016/0022/069-7

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

2013/0002/061-101
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Kalvö industriområde och Solberga,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-17, § 56.
2016/0001/009-89
Slutrapport om upprustning av badplatser, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-17, §
58.
2016/0001/009-90
Upprustning Stadsparken slutrapport, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 57.
2015/0195/216-7
Beslut och Justerad inriktningsplan rörande anpassning av Arbetsförmedlingens kontorsnät inom
Stockholm och Gotland Dnr: Af-2015/408242.
2016/0093/007-1
Revisionsrapport – Granskning ombyggnation av Midgård.
2016/0092/007-1
Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll inom fastighetsverksamheten.
2016/0117/007-1
Revisionsrapport - Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen.
2016/0116/007-1
Revisonsrapport – Ansvarsutövande 2015 Översiktlig granskning
Nynäshamns kommun.
_______

Kopia: Akten
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