Sida

1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-10
Plats och tid

Folkets Hus, Nynäshamn 2018-01-10 kl. 19.00-20:28

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen den 18 januari 2018 kl. 18.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-13

Yvonne Persson
Ordförande

Nicholas Nikander (L)
Justerande

Johan Augustsson (S)

Fredrik Brodin (M)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Datum för
anslags uppsättande

2018-01-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Yvonne Persson
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2018-02-09

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-10
Beslutande

Ola Hägg (S)
Harry Bouveng (M)
Patrik Isestad (S) tjänstgör istället för Liselotte Vahermägi (S)
Agneta Tjärnhammar (M)
Incan Löfstedt (SD)
Thomas Johansson (S)
Bodil Toll (M)
Daniel Adborn (L)
Anders Eriksson (MP) tjänstgör istället för Kristian Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam Malm (V)
Maria Schneider (S)
Georgios Tsiouras (M)
Theresia Bergendahl (C) tjänstgör istället för Maria Gard Günster (C)
Linda Walkeby (S)
Monica Kullman (M) tjänstgör istället för Jacob Gegerfeldt (M)
Gill Lagerberg (S) tjänstgör istället för Whille Karlsson (S), vice ordförande
Greta Olin Landström (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN)
Nicholas Nikander (L), ordförande
Fredrik Brodin (M)
Bengt Holwaster (MP)
Johan Augustsson (S)
Rolf Åberg (SN)
Elenore Österberg (V) tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V)
Marcus Svinhufvud (M)
Lars- Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S)
André Andersson (SD)
Antonella Pirrone (KD)
Agneta Hagström (M)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Ralf Kullman (M)
Parwana Sohrabi (S)
Leif Öbrink (L)
Bernt Månsson (MP)
Ove Forsberg (S)
Gunnel Jonsson (M)
Per Ranch (SN)
Eva Westin Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Sönnergren (M)
Ginger Eriksson (M)
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2018-01-10
Panagiota Pontikis (L)
Bo Persson (L)
Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Eva-Lena Nordberg (KD)
Kathe Nilsson (S)
Janice Boije Junerud (S)
Inger Andersson (S)
Roger Malm (V)
Irene Ångström (SN)
Robert Norberg (PPiN)
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2018-01-10
Kf § 1

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

_______________________
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Kf § 2

Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla
den 29 december 2017.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 2 januari 2018.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 29 december 2017.

_______________
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Kf § 3

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Augustsson (S) och Fredrik Brodin
(M) att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll på
kansliavdelningen den 18 januari 2018 klockan 18.00.

________________
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Akten
HR
Troman
MSN
BUN
SON
Nybo
A.Hagström
J-O.Härnvall
J.Wolf
B.Dahlby
R.Malm
E.Österberg
E.W-Gustafsson

Kf § 4

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. entlediga Agneta Hagström (M) från sitt uppdrag som ersättare i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
2. entlediga Jan-Olov Härnvall (MP) från sitt uppdrag som ledamot i barnoch utbildningsnämnden.
3. entlediga Johan Wolf (SD) från sitt uppdrag som ledamot i
socialnämnden.
4. entlediga Bengt Dahlby (V) från sitt uppdrag som ersättare i
Nynäshamnsbostäder.
5. entlediga Roger Malm (V) från sitt uppdrag som ersättare i
socialnämnden.
6. entlediga Elenore Österberg (V) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
7. entlediga Eva Westin Gustafsson (V) från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet
2017/0010/102- 45
Agneta Hagström (M) har den 8 december 2017 inkommit med en avsägelse där
hon avsäger sitt uppdrag som ersättare i Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden.
2017/0010/102- 46
Jan- Olof Härnvall (MP) har den 10 december 2017 inkommit med en avsägelse
där han avsäger sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
2017/0010/102-48
Johan Wolf (SD) har den 19 december 2017 inkommit med en avsägelse där han
avsäger sitt uppdrag i socialnämnden med omedelbar verkan.
2018/0010/102-1
Bengt Dahlby (V) har den 8 januari 2018 inkommit med en avsägelse där han
avsäger sitt uppdrag som ersättare i Nynäshamnsbostäder.
2018/0010/102-2
Roger Malm (V) har den 7 januari 2018 inkommit med en avsägelse där han
avsäger sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Kf § 4

2018/0010/102-4
Elenore Österberg (V) har den 9 januari 2018 inkommit med en avsägelse där
hon avsäger sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
2018/0010/102-3
Eva Westin Gustafsson (V)har den 9 januari 2018 inkommit med en avsägelse
där hon avsäger sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

_____________________________________
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2018-01-10
Akten
Kalvö Koloniby
K.Åhs

Kf § 5

Valärenden
1.

Val av revisor till Kalvö Koloniby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth Åhs (S) till revisor till Kalvö
Koloniby.

Ärendet
Thomas Johansson (S) nominerar Kenneth Åhs (S)
, till revisor till Kalvö Koloniby istället för Kjell Åke Ellström (S).
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Akten
P.Isestad
Storstockholm

Kf § 5

Valärenden
2.

Val av ombud till Storstockholm (Kommunförbundet
Stockholms län)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Isestad (S) ombud för Storstockholm
(tidigare kommunförbundet Stockholms län, KSL).

Ärendet
Thomas Johansson (S) nominerar Patrik Isestad (S)
,
till ombud för Storstockholm (tidigare kommunförbundet Stockholms län, KSL)
istället för Anna Ljungdell (S).
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Akten
P.Isestad
Kommuninvest

Kf § 5

Valärenden
3.

Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Isestad (S) ombud till Kommuninvest
ekonomisk förening.

Ärendet
Thomas Johansson (S) nominerar Patrik Isestad (S)
till ombud till Kommuninvest ekonomisk förening.

___________________________
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Revisorerna
Akten

Kf § 6

Revisorerna
Revisorerna har ingen information.

_____________________________________
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2018-01-10
Akten

Kf § 7

Inkomna ärenden
Inga ärenden noteras inkomna.

_____________________________________
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
MSN
SON
Ö.Öberg
E.Tammiksaare
S.E.Larsson
J.Sturesson
Akten

Kf § 8

Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att iordningsställa en
lund på Trehörningen till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden,
2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att anlägga en
gångväg i Järnvägsparken till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden,
3. kommunfullmäktige behåller beslutanderätten för medborgarförslag om
att kommunen ska bygga en park för lek och olika sportaktiviteter till
ungdomarna på Backluraområdet.
4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att utreda en
hemlöshetslösning till socialnämnden.

Ärendet
2017/0421/061
Den 18 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag från Birgitta Öberg om att
iordningställa en lund på Trehörningen i samband med att en ny
transformationsstation byggs. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden.
2017/0476/061
Den 12 december 2017 inkom Elliina Tammiksaare med flera med ett
medborgarförslag om att kommunen ska bygga en park för lek och olika
sportaktiviteter till ungdomarna på Backluraområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till
kultur- och fritidsnämnden.
2017/0467/061
Den 30 november 2017 inkom Sten E Larsson med ett medborgarförslag om att
kommunen ska göra en permanent gångstig av den stig som nu finns mellan
Nynäshamns station och Skärgårdshotellet i Järnvägsparken.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
2017/0332/061
Den 19 juli 2017 inkom
med ett medborgarförslag om att utreda
en hemlöshetslösning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till socialnämnden.
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Kf § 8

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar på bifall i enlighet med förvaltningens förslag förutom
gällande beslutspunkt 3. Lena Dafgård yrkar på att kommunfullmäktige behåller
beslutanderätten för medborgarförslag i beslutspunkt 3 om att kommunen ska
bygga en park för lek och olika sportaktiviteter till ungdomarna på
Backluraområdet.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag
om att kommunfullmäktige behåller beslutanderätten för medborgarförslag i
beslutspunkt 3 om att kommunen ska bygga en park för lek och olika
sportaktiviteter till ungdomarna på Backluraområdet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lena Dafgårds förslag till
beslut om att kommunfullmäktige behåller beslutanderätten för medborgarförslag
i beslutspunkt 3 om att kommunen ska bygga en park för lek och olika
sportaktiviteter till ungdomarna på Backluraområdet.

_____________________________________
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Akten

Kf § 9

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
2017/0099/061
Kommunstyrelsen har den 29 november 2017 beslutat att avslå
medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns kattförenings katthem.
2016/0006/061
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har den 7 december 2017 beslutat att:
1. Bifalla medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Mörbyvägen
genom att måla gul linje i körbanekant på Mörbyvägens västra sida på
den sträcka där förbud att stanna och parkera gäller.
2. Avslå medborgarförslagets förslag om att sätta upp ”bågskyltar”.
3. Parkeringsövervakning sker idag enligt förslagsställarens önskemål och
lämnas därmed utan åtgärd.

_____________________________________
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Akten
P.Isestad
L.Dafgård

Kf § 10

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges
sammanträde får väckas
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. interpellationen angående fastighetsskatt med mera för den så kallade
Stockholmsmarken väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.
2. Interpellationen angående hyressättning för den stängda idrottshallen i
Stora vika väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.
2017/0014/101-61
Lena Dafgård (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående
fastighetsskatt med mera för den så kallade Stockholmsmarken.
2017/0014/101-62
Lena Dafgård (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående
hyressättning för den stängda idrottshallen i Stora vika.

_____________________________________
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Akten
St 1 Sverige
Msn

Dnr KS/2017/0077/260

Kf § 11

Markanvisning, del av Vansta 3:1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av
handelsplats för drivmedel- och fordonstvättanläggning samt
snabbmatsförsäljning inom del av fastigheten Vansta 3:1.
2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när
beslut om godkänt planuppdrag har tagits.

Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-10-24.
St1 Sverige AB (Bolaget) har inkommit med en ansökan om markanvisning på del
av fastigheten Vansta 3:1 i Ösmo för etablering av handelsplats för drivmedel
och anläggning för fordonstvätt samt snabbmatsförsäljning.
Mark och exploateringsenheten har i dialog med St1 Sverige AB tagit fram ett
markanvisningsavtal i syfte att avtala om ramarna för mål och avgränsningar för
detaljplanen, reglera parternas åtaganden, samordning mellan parterna
åstadkomma en ny exploatering för handelsplats för drivmedel- och
fordonstvättsanläggning samt eventuellt snabbmatsförsäljning inom utpekat
område.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av
handelsplats för drivmedel- och fordonstvättanläggning samt
snabbmatsförsäljning inom del av fastigheten Vansta 3:1.
2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när
beslut om godkänt planuppdrag har tagits.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av
handelsplats för drivmedel- och fordonstvättanläggning samt
snabbmatsförsäljning inom del av fastigheten Vansta 3:1.
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Kf § 11

2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när
beslut om godkänt planuppdrag har tagits.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 13 december
2017 § 320.
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Sammanträdesdatum

2018-01-10

Akten
Son

Kf § 12

Dnr KS/2017/0462/040

Avgift på turbundna resor till och från daglig
verksamhet och dagverksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att återremittera ärendet för vidare utredning
kring vilka administrativa kostnader förvaltningen kommer att få för att driva in
avgifterna samt hur många brukare som kommer att omfattas av avgiften.

Reservationer och särskilda yttranden
Incan Löfstedt (SD) och Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut i förmån för deras egna förslag om att avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lena Dafgård (SN) lämnar in särskilt yttrande som bifogas protokollet, såsom
bilaga 1.

Ärendet
Den 24 oktober 2017 § 92 beslutade socialnämnden bland annat att överlämna
ett förslag till kommunfullmäktige om att införa en avgift för turbundna resor
som körs av yrkesmässig taxi till daglig verksamhet och till dagverksamhet.
Enligt förslaget ska avgiften för resor till och från daglig verksamhet ligga på en
kostnad om 490 kronor per månad och avgiften för resor till och från
dagverksamhet för äldre ska ligga på en avgift om 30 kronor per dag. Den
maximala kostnaden för resor till dagverksamhet ska dock maximalt uppgå till
490 kronor per månad.
Socialnämnden beslutade samtidigt att avslå socialförvaltningens förslag till en
höjning av maxtaxan avseende hemtjänstavgiften.
Som skäl för att införa den nya avgiften anger socialnämnden att de brukare som
idag behöver åka med specialfordon/taxi till och från daglig verksamhet eller
dagverksamhet inte har några kostnader för sin resa. Det är kommunen som
ersätter taxibolagen för dessa kostnader.
Kommunen ersätter dock inte de brukare som kan utnyttja kollektivtrafiken för
transporterna till och från daglig verksamhet och dagverksamhet för
resekostnaderna. Dessa brukare har enligt socialnämnden haft en kostnad för
dessa resor på maximalt 490 kronor per månad.
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Socialnämnden har angett att förväntad intäktsökning för nämnden på grund av
de förslagna avgifterna kommer att uppgå till totalt 203 000 kronor. De ökade
intäkterna behövs för att delvis bidra till att täcka de ökade kostnaderna för löner
fastslagen budget inte att kompenseras för sådana kostnadsökningar.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför kommunfullmäktige att införa en
avgift på turbundna resor till och från daglig verksamhet och dagverksamhet i
enlighet med socialnämndens förslag.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att:
1. Införa en avgift på 490 kronor per månad för resor till och från daglig
verksamhet.
2. Införa en avgift på 30 kronor per dag för resor till och från
dagverksamhet för äldre. Den maximala kostnaden avgiften får högst
uppgå till 490 kronor per månad.
Avgifterna träder i kraft den 1 februari 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om att:
1. Införa en avgift på 490 kronor per månad för resor till och från daglig
verksamhet.
2. Införa en avgift på 30 kronor per dag för resor till och från
dagverksamhet för äldre. Den maximala kostnaden avgiften får högst
uppgå till 490 kronor per månad.
Avgifterna träder i kraft den 1 februari 2018.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 13 december
2017 § 309.

Yrkanden
Miriam Malm (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Harry Bouveng (M) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet för vidare utredning kring vilka administrativa kostnader förvaltningen
kommer att få för att driva in avgifterna samt hur många brukare som kommer
att omfattas av avgiften.
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Kf § 12

Incan Löfstedt (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ola Hägg (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet
för att komplettera utredningen med resonemang kring likställighetsprincipen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till
återremissyrkandet. Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag eller bifall till Miriam Malm (V), Incan Löfstedt (SD)
samt Lena Dafgårds (SN) förslag om att avslå kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning
och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare
utredning kring vilka administrativa kostnader förvaltningen kommer att få för att
driva in avgifterna samt hur många brukare som kommer att omfattas av
avgiften

_____________________________________
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Kommunfullmaktige i
Nynashamns kommun
Vasterby 2018-01-10

Sarskilt yttrande betraffande §12, 2018-01-10:
Forslag om att infora en avgift pa turbundna resor till och
fran daglig verksamhet och dagverksamhet
Kommunstyrelsens fifty-slag till fullmaktige
Kommunfullmaktige beslutar att:
1. Infora en avgift pg 490 kronor per mgnad far resor till och frgn daglig
verksamhet.
2. Infora en avgift pg 30 kronor per dag far resor till och frgn dagverksamhet for
aldre. Den maximala kostnaden fgr hogst uppgg till 490 kronor per mgnad.
Orsaken till forslaget om avgifter, ar enligt beslutsunderlaget, att tillsammans med
andra gtgarder skylle detta kunna innebara att Socialnamnden fgr en budget i balans
under 2018. Socialnamnden behOver vidta gtgarder motsvarande 7,5 miljoner kronor +
ev. ocksg interna kostnadsokningar for lokaler med 2,275 miljoner kronor dg
TreklOverns budgetram inte beraknas racka till.
Om avgifterna tas ut enligt punkt 1-2 ovan, kan det bli en intaktsokning pg 95 000 kr
for daglig verksamhet (punkt 1) och 108 000 kr f6r dagverksamhet (punkt 2). Detta
blir tillsammans ca 200.000 kr eller 0,04% av 493,73 miljoner kronor, dvs. 4
tiotusendelar av Socialnamndens budget. Man kan ocksg relatera de forvantade
intakterna till hela kommunens budgetram for 2018 som är mer an 1,5 miljarder eller
nastan 2 miljarder kronor. De beraknade intakterna fog 200 000 kronor är 0,013% av
1,5 miljarder eller 1,3 tiotusendelar av 1,5 miljarder kronor! Detta kan beskrivas som
att "sila myggor och svalja kameler"!
Det är naturligtvis viktigt att namnderna hgller sig inom sina budgetramar, men vi i
Sorundanet Nynashamns kommunparti har svgrt att forstg att det dels är en av de
svagaste grupperna i kommunen som ska drabbas, dels saknar vi underlag for att
bed6ma att det kan bli en sg stor intaktsokning som man havdar i beslutsunderlaget.
Det är oklart hur denna intaktsOkning har beraknats och om det verkligen kommer att
bli intakter pg 200 000 kronor, om avgifterna infors. I underlaget stgr det t.ex.: "Om
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samtliga brukare med turbundna resor till insatserna daglig verksamhet och
dagverksamhet reser i sgdan omfattning att de uppngr ett motsvarande maxbelopp
beraknas intakten som mest bli ca 200 000 kronor." (s. 53, min fetstil). Det framggr
inte heller av handlingarna, om man aven har tagit hansyn till de administrativa
kostnader som ett inforande av avgifter automatiskt medfor. Hur mycket kostar
administrationen far att fg in t.ex. 30 kronor far en resa och kontrollera att avgiften är
betald?
Hur mycket pengar vgr kommun har for karnverksamheterna, t.ex. vgrd, skola och
omsorg, beror pg hur mycket av skattepengarna som ggr gt till annat. Darfor minskar
namndernas budgetutrymme nar t.ex. "sjukhuset", Alkarrsplan ggr med en forlust pg i
genomsnitt pg drygt 15,5 miljoner kronor/gr. Frgn 2008 till 2016 är forlusten 140
miljoner kronor. Till detta kommer ocksg kostnaderna for den s.k. Stockholmsmarken
som r nastan 77 miljoner far gren 2012 till 2016 och dg är inte kostnaden far inkap
av marken pg 255 miljoner eller fastighetsskatten medraknad.
Vi saknar ocksg uppgifter i handlingarna betraffande hur mgnga personer som kan vara
berorda om avgifterna infors. For att fg en uppfattning, har vi gjort nedanstgende
berakning. (Vi viii betona att detta endast är ett rakneexempel far att satta avgiften i
relation till andra perspektiv).
Om maxavgiften 6r 490 kr/mgnad och de berorda personerna anvander sig av
turbundna resor i 12 mgnader/gr, blir den okade kostnaden 5.880 kr/person och gr.
Om man dividerar denna summa med den forvantade intaktsakningen pg 200 000 kr,
skulle inforandet av avgifter galla ca 34 personer av kommunens ca 28 000 invgnare.
Vi ser en allvarlig risk i att de personer, som gar de har turbundna resorna, antingen
fgr minska antalet resor eller i varsta fall, inte har rd aft Ora nggra resor ails. Dessa
personer har i regel ocksg fardtjanst, vilket är I4st drygt 500:- ytterligare i mgnaden.
Det blir alltsg mer an 1000:- i mgnaden for resor. Det blir procentuellt en stor del av en
lgg inkomst eller pension! Resultatet blir att dessa personer fgr samre majligheter till
stimulans, vilket är mycket viktigt for deras valbefinnande. Vi anser darfor att en
konskvensanalys mgste gams, innan man ens kan overvaga att infora dessa avgifter.
Aven om det är lovvart att Socialn6mnden arbetar for en budget i balans, kan vi inte se
att de foreslagna gtga'rderna kommer att Ora nggon starre skillnad for Socialnamnden,
men det kommer daremot ha mycket stor negativ inverkan pg livskvaliteten far en av
de svagaste grupperna av vgra invgnare.
Med st6d av ovanstgende yrkar Sorundanet Nynashamns kommunparti avslag pg
kommunstyrelsens forslag till beslut om att infora avgifter enligt punkt 1 och 2 har
ova n.
F6r Sorundanet Nynashamns kommunparti
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Sammanträdesdatum

2018-01-10
Akten
A.Tjärnhammar

Kf § 13

Dnr KS/2017/0296/060

Svar på motion – Personer som är 85 år och äldre
ska ha rätt till ett äldreboende utan
biståndsbedömning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för att utreda hur motionen förhåller sig till ny
lagstiftning.

Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-10-17.
I en motion från Agneta Tjärnhammar (M) föreslås att kommunfullmäktige ska
besluta att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till en plats på ett
äldreboende utan biståndsbedömning, och att en biståndsbedömning med ökad
flexibilitet anpassad till den enskildes behov ska införas i Nynäshamns kommun.
Motionen remitterades till socialnämnden som i ett yttrande anfört att det utifrån
gällande lagstiftning inte är möjligt all erbjuda plats på ett vård- och
omsorgsboende utan att genomföra en biståndsbedömning. I frågan om att
förändra biståndsbedömningen anför socialnämnden att nämndens riktlinjer for
biståndshandläggning grundar sig på socialtjänstlagens bestämmelser.
Socialnamnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning i frågan om
möjligheten till vård- och omsorgsboende utan biståndsbedömning. I frågan om
förändrad biståndsbedömning anser kommunstyrelseförvaltningen att
bedömningen fortsatt måste ske utifrån socialtjänstlagens bestämmelser. Med
anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Bakgrund
Den 22 november 2016 inkom Agneta Tjärnhammar (M) med en motion. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att personer som är 85 ar
och äldre ska ha rätt till en plats på ett äldreboende utan biståndsbedömning,
och att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes
behov ska införas i Nynäshamns kommun. Syftet med förslaget är att
Nynäshamns kommun ska vara och förbli ett föredöme för de äldre som bor i
kommunen. Mot bakgrund av ovanstående förslår kommunstyrelseförvaltningen
att motionen avslås.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 november
2017 § 289.

Yrkanden
Ola Hägg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om avslag på
motionen.
Mötet ajournerades mellan kl. 20.00 – 20.10.
Antonella Pirrone (KD) yrkar på bifall till motionen med tilläggsyrkande att
socialnämnden ges i uppdrag att revidera Riktlinjer för biståndshandläggning
enligt socialtjänstlagen med följande skrivelse kring vård- och omsorgsboende:
”Behovet av särskilt boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den
enskildes situation vägs samman med fysiska, psykiska, sociala, existentiella och
medicinska behov.”
Miriam Malm (V) yrkar avslag till motionen men bifall till Antonella Pirrones (KD)
förslag till tilläggsyrkande.
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar på återremiss av motionen för att utreda hur
motionen förhåller sig till ny lagstiftning.
Lena Dafgård (SN) yrkar på återremiss av motionen.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till
återremissyrkandet. Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen eller bifall till Antonella Pirrone
(KD) förslag till bifall på motionen med tilläggsyrkande.

Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning
och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att
utreda hur motionen förhåller sig till ny lagstiftning.
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