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Kommunstyrelsen
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Plats och tid
Nämndhuset Nynäshamn lokal: Landsort, 2016-10-26 kl. 08:30-11.30
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Anna Ljungdell (S) ordförande
Daniel Adborn (L), tjänstgör ej § 203 p g a jäv
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Parvaneh Ahmadi (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Maria Schneider (S), tjänstgör för Catrine Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C)
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Jan Ove Andersson (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Nisse Malm (PP), Nicholas Nikander (L) tjänstgör del av sammanträdet, Marcus Svinhufvud (M),
Antonella Pirrone (KD) 08.30-09.55,10.40-11.30
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Patrik Isestad (S) ordförande barn- och utbildningsnämnden, Annika Fri kanslichef,
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centrumledare § 194, Jonas Karlsson
näringslivschef §§ 194-196, Linnéa Gustavsson näringslivsutvecklare §§ 194-196,
Eva Ryman sekreterare

Paragrafer
§§ 194-211

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2016-11-28 kl 14.00
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Anna Ljungdell (S)
ordförande
Daniel Adborn (L)
justerare §§ 194-202, 204-211

Harry Bouveng (M)
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Eva Ryman
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Anslag
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§ 194/16

KS 2015/0090/003

Redovisning av Stadskärneföreningen om Bo Leva Etablera mässan
centrumledare för Stadskärneföreningen i Nynäshamn informerar om
bakgrunden och syftet med mässan. Information lämnas också om aktiviteter under mässan,
ekonomin, uppföljningen och genomförda enkäter, antal besökare och kommande planer.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-26

§ 195/16

KS 2016/0187/013

Redovisning av medborgarundersökningen
Åsa Nyberg, statistiker kommunstyrelseförvaltningen redovisar resultat från
medborgarundersökningen. Medborgarundersökningen är en attitydmätning som genomfördes
mellan den 16 mars och den 11 maj 2016. Information lämnas om frågestrukturen, SCBs
analysmodell, mål och syfte med undersökningen, jämförelse av årets resultat med tidigare år
och resultat jämfört med övriga kommuner.
_______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 196/16

2016/0042/008

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklare Linnéa Gustavsson informerar om uppföljningen av kommunens
medverkan vid Bo Leva Etablera mässan.
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om aktuella näringslivsfrågor, intresset för skolbesök
på Nynäs för att öka teknikintresset, samt nya bestämmelser om åtgärder för utbyggnad av
bredbandsnät.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 197/16

2016/0043/008

Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Lars–Åke Lundin (S) rapporterar att SRV kommer att påbörja arbetet med en ny avfallsplan.
Avfallsplanen väntas vara klar för beslut i kommunfullmäktige under 2018.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 198/16

2016/0044/008

Södertörnssamarbetet
Kommunchef Birgitta Elvås rapporterar från förberedande möte med kommundirektörerna inför
Samarbetskommitténs möte 10 november. Arbete pågår med förberedelser för en gemensam
webb för utbyte av information i nätverken. Nästa steg i arbetet är att ta fram en
kommunikationsplattform under 2017.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 199/16

2016/0045/008

Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Westin rapporterar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden redovisar något sämre resultat än tidigare prognos. Kommunstyrelsen och
kultur- och fritidsnämnden har oförändrad prognos. Rapportering från socialnämnden saknas.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 200/16

Dnr KS/2016/0106/104-11

Redovisning av partistöd 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd till samtliga partier
för nästkommande år.
Ärendebeskrivning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) trädde i kraft den 1 februari
2014. Utöver bestämmelserna om kommunalt partistöd i kommunallagen har
kommunfullmäktige 2014-09-10, § 96, antagit nya regler för det lokala partistödet som utbetalas
från och med 2015.

Kommunfullmäktige har fattat beslut i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § första
stycket i kommunallagen om att de partier som får partistöd ska redovisa att partistödet använts
för sitt ändamål och att redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till
kommunstyrelsen senast per den 30 juni året efter det att partistödet lämnats. Redovisningen av
hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren
ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Kommunstyrelsen har den 4 februari och 9 februari 2016 informerat samtliga partier om den
skriftliga redovisningen av partistöd och granskningsrapport samt att inlämning av redovisning
ska ske senast den 30 juni 2016.
Miljöpartiet och vänsterpartiet har lämnat in redovisning och granskningsrapport efter
föreskriven tid. Båda partierna har meddelat att det har berott på byte av kassör. Det har saknats
utarbetade rutiner för redovisning av partistöd eftersom arbetsuppgiften är ny och det har funnits
ett tidsglapp mellan gammal och ny kassör. Det har därför inte kunnat ske någon
informationsöverföring om redovisningskravet för partistöd till de nya kassörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunfullmäktige har beslutat att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som inte lämnar in
en redovisning respektive en granskningsrapport inom föreskriven tid enligt 2 kap. 11 § andra
stycket kommunallagen.
Miljöpartiet och vänsterpartiet har kommit med förklaring till varför redovisning av partistödet
och granskningsrapport har lämnats in efter föreskriven tid. För det fall partistöd ska utgå till
miljöpartiet och vänsterpartiet nästkommande år behöver kommunfullmäktige fatta ett beslut om
det med hänsyn till reglementet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 200/16
Bestämmelserna och reglementet om partistöd är relativt nya och det är första gången de ska
tillämpas av partierna. Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att det mot bakgrund härav,
tillsammans med de byten som skett på kassörsposterna inom de båda partierna, finns
förmildrande omständigheter varför förvaltningen föreslår att man denna gång medger undantag
från kravet på redovisning innan den 30 juni.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd till samtliga partier
för nästkommande år.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 201/16

Dnr KS/2016/0033/041-16

Mål och budget 2017-2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2017-2020 för Nynäshamns kommun i enlighet med
budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.
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 som aktiebolag i vilka
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem
samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, 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 2017 till 1,75 %.
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.
Protokollsanteckning
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M), Georgios Tsiouras (M) och
Maria Gard Günster (C) deltar inte i beslutet med hänvisning till sitt eget kommande
budgetförslag som kommer att ges in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ärendeberedning
Mål och budget har under året beretts vid olika tidpunkter. En remisversion för Mål och budget
utsändes den 29 mars för beredning i respektive nämnd och politiska partier. Kommunstyrelsen
beslutade om Mål och budget 15 juni. Under hösten har Socialdemokraterna, Liberalerna och
Miljöpartiet arbetat med vision samt mål. Den 5 oktober erhöll kommunen en ny
skatteunderlagsprognos. Dessa förändringar tillsammans ger en reviderad version av mål och
budget för perioden 2017 – 2020.

Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2016 dvs 19,85 kr.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 201/16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per skattekrona.

2. Fastställa Mål och budget för år 2017-2020 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 som aktiebolag i
vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är
medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar,
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 2017 till 1,75
%.
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.
Ärendebeskrivning
Följande budgetförslag har bifogats handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde:
Budgetförslag från Borgerlig allians för Nynäshamn, Budgetförslag från Sorundanet
Nynäshamns kommunparti, remissvar över Mål och budget från Pensionärspartiet och
budgetförslag från Sverigedemokraterna Nynäshamn.

MBL-protokoll från 2016-10-19 delas ut vid sammanträdet.
Yrkande
Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till budgetförslag från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Liberalerna.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
____

Kopia: Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 202/16

Dnr KS/2014/0183/739-9

Egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag om förändrade avgifter för
placering av vuxna i hem för vård- och boende, familjehem, arbetskooperativ och
korttidsboende med stöd av socialtjänstlagen med kommunstyreförvaltningens föreslagna
justering.
2. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.
Bakgrund
Den 23 september 2014 § 89 beslutade socialnämnden att överlämna ett förslag till nya
egenavgifter för bland annat insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till
kommunfullmäktige för beslut.
På grund av otydligheter i socialnämndens framtagna uträkningsmodell för avgifter för andra
stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling beslutade kommunfullmäktige den 10 december
2014 § 213 att återremittera denna avgift till socialnämnden för att tydliggöra
uträkningsmodellen för avgiften.
Den 14 juni 2016 § 65 beslutade socialnämnden om att överlämna ett nytt förslag till avgifter för
vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem, arbetskooperativ och korttidsboende
enligt SoL för beslut till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag om förändrade avgifter för
placering av vuxna i hem för vård- och boende, familjehem, arbetskooperativ och
korttidsboende med stöd av socialtjänstlagen med kommunstyreförvaltningens föreslagna
justering.
2. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-26

§ 203/16

Dnr KS/2014/0242/003-23

Ändring av reglemente för ersättning till
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Från och med 2017 ska hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns
kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag
2. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses enligt gängse
ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts frågan till arvodesberedningen
för beredning.
3. Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och
kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens anställda
vid föräldraledighet.
4. Beslutet skall tillföras reglementet för ersättning för förtroendevalda på följande sätt:
Kostnader för vård och tillsyn av barn, samt föräldraledighet
12.1 §
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges möjlighet till
föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag.
Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses enligt gängse
ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts frågan till arvodesberedningen för
beredning.
Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och kompletterande
ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens anställda vid föräldraledighet.
Jäv

Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 203/16
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har den 7 oktober 2016, § 1, avgett förslag till ändring
av Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun.
Arvodesberedningen föreslår att från och med 2017 ska hel- och deltidsarvoderade
förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva
avsäga sig sina uppdrag. Arvodesberedningen föreslår att en ny paragraf 12.1 tillförs
reglementet.
I reglementets 7 § finns sedan tidigare bestämmelser om beräkning av årsarvode.
Förslag till beslut

Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Från och med 2017 ska hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns
kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag
2. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses enligt gängse
ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts frågan till arvodesberedningen
för beredning.
3. Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och
kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens anställda
vid föräldraledighet
4. Beslutet skall tillföras reglementet för ersättning för förtroendevalda på följande sätt:
Kostnader för vård och tillsyn av barn, samt föräldraledighet
12.1 §
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges möjlighet till
föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag.
Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses enligt gängse
ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts frågan till arvodesberedningen för
beredning.
Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och kompletterande
ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens anställda vid föräldraledighet.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 204/16

Dnr KS/2016/0154/172-8

Styrdokument för Nynäshamns kommuns
krisberedskap
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap.
Ärendebeskrivning

Ett av de övergripande målen för Nynäshamns kommun är att vara en attraktiv och trygg
kommun. Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun utgör en viktig del av
trygghets- och säkerhetsarbetet som bedrivs i kommunen för att uppnå det målet. Det
sammanfattande syftet med styrdokument är att beskriva hur Nynäshamns kommun arbetar med
krisberedskap och hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden enligt lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH).
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) slår fast att kommunen är skyldig
att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även i samband med en extraordinär händelse.
Syftet med lagen är att kommuner och landsting ska minimera sårbarheten i sin verksamhet och
ha en god förmåga att hantera krissituationer.
Utifrån LEH har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) slutit en överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunen har enligt
lagen. Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska
genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska
följas upp.
Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun utgår ifrån uppgifterna som beskrivs i
LEH och i kommunöverenskommelsen och delas in i följande målområden:
- Planering
- Risk- och sårbarhetsanalyser
- Geografiskt områdesansvar
- Utbildning och övning
- Rapportering
- Höjd beredskap

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2016-10-26

§ 204/16
Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun innebär ingen
extra kostnad för kommunen, utan finansieras med statliga medel.
Styrdokumentet möjliggör en samordnad och effektiv organisation, som tydligt visar hur
Nynäshamns kommun arbetar för att uppfylla de lagkrav och överenskommelser som styr
samhällets krisberedskap.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap.
______

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 205/16

Dnr KS/2013/0154/002-15

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar i kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten
i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse att träda ikraft per den
1 december 2016.

Ärendet
Kommunstyrelsen antog nuvarande delegationsordning i augusti 2013. Ändringar i dokumentet
beslutades senast i februari 2016. Bland annat med hänsyn till ett JO-beslut från september 2016
finns anledning att göra justeringar i nuvarande delegationsordning.
Riksdagens ombudsmän (JO) riktade i beslut den 12 september 2016 kritik mot
kommunstyrelsen i Åstorps kommun för att den delegerat uppgiften att vara krisledningsnämnd
till sitt arbetsutskott bland annat i strid med bestämmelserna om delegation i kommunallagen.
Det är inte tillåtet att delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott eftersom utskottet då
förvandlas till en nämnd (jfr prop. 1976/77:1 s.83 och Lena Dalman m.fl., Kommunallagen med
kommentarer och praxis, femte uppl., s.445). Enligt 6 kap. 34 § 1 och 3 kommunallagen får
beslutanderätten inte delegeras i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
och kvalitet eller som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska
behandlas från uppkomst till arkivering. Det innehåller gallringsbeslut som fattats av nämnden.
Allmänna handlingar som inte omfattas av gallringsbeslut får inte slängas eller förstöras.
Kommunstyrelsens arkivarie är arkivansvarig. I ett försök att ytterligare effektivisera arbetet med
arkivering och gallring föreslås en förändring i delegationsordningen.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att anta Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun
med en utvärdering i maj 2016 för eventuell revidering av plan. Det framgår inte tydligt av
beslutet eller av kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning vem inom förvaltningen som
har rätt att bevilja medel i enlighet med strategin.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Med hänsyn till JO:s beslut i september 2016 föreslås att kommunstyrelsens delegation till
arbetsutskottet att utgöra kommunens krisledningsnämnd utgår.
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan behöver uppdateras relativt regelbundet.
Förvaltningen föreslår att nämnden avlastas de löpande uppdateringar som behöver ske för att
kunna säkerställa att gallring av handlingar också har ett stöd i planen. Detta syftar till att skapa
en ökad effektivitet i förvaltningen och säkerställa att styrdokumentet är så aktuellt som möjligt.
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§ 205/16
Mot bakgrund av att ansökningar om medel med stöd av evenemangsstrategin kommer löpande
under året och ibland med relativt kort framförhållning, föreslås att rätten att bevilja medel med
stöd av strategin delegeras till kommunchefen. Budgeten för evenemangsstöd ligger under
kommunchefen och finansieras av den obligatoriska borgensavgiften från Nynäshamnsbostäder.
Ärendet bereds av en Evenemangslotsgrupp som utgår från evenemangsstrategins kriterier för
stöd.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ändringar i
kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten i enlighet med bilaga 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar i kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten
i enlighet med bilaga 1 att träda ikraft per den 1 december 2016.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar i kommunstyrelsens delegation av beslutanderätten
i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse att träda ikraft per den
1 december 2016.
______

Exp: Säkerhetssamordnare, Kanslichef
Kopia: Akten
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§ 206/16

Dnr KS/2013/0031/049-13

Nytt avtal med Folkets Hus Nynäshamn angående
driftsbidrag och nyttjande av lokal
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget till
kommunstyrelsen med verksamhetsberättelse från föreningen Folkets Hus.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-10-05.

Den 7 januari 2004 tecknade kommunen ett avtal med föreningen Folkets Hus i Nynäshamn.
Avtalet reglerade dels kommunens ersättning till föreningen för att föreningen skulle
tillhandahålla allmänna samlingslokaler till föreningslivet dels kommunens nyttjande av lokaler i
Folkets Hus. Avtalet gällde från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2006
med förlängning med ett år i taget efter avtalets utgång.
Avtalet löpte fram till den 17 december 2014 § 228 då kommunstyrelsen beslutade att säga upp
avtalet. Anledningen till uppsägelsen var bland annat den påbörjade översynen av kommunens
hantering av föreningsbidrag. Ett av syftena med utredningen är att all bidragsgivning ska
regleras, göras mer rättssäker, transparant och förutsägbar.
För att föreningen skulle kunna bedriva verksamhet även under pågående utredning beslutade
kommunstyrelsen den 18 november 2015 § 237 att erbjuda föreningen att teckna ett nytt avtal
med kommunen. Avtalet skulle gälla ett år och ha samma avtalsinnehåll som tidigare avtal.
Avtalet löper ut den 31 december 2016 utan möjlighet till förlängning.
Föreningsbidragsutredningen har behandlats under 2016 och förslag till nytt reglemente/riktlinjer
för föreningsbidrag beräknas att lämnas upp för beslut till kommunfullmäktige i december 2016.
De nya reglerna kommer dock kunna träda i kraft tidigast halvårsskiftet 2017 för att föreningarna
ska ha möjlighet att kunna anpassa sig till de nya reglerna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreningen Folkets Hus Nynäshamn ska erbjudas möjlighet att teckna ett 1 årigt avtal
med kommunen gällande bidrag för samlingslokaler.
2. Kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Justerarsignaturer
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Kommunstyrelsen
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§ 206/16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreningen Folkets Hus Nynäshamn ska erbjudas möjlighet att teckna ett 1 årigt avtal
med kommunen gällande bidrag för samlingslokaler.
2. Kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.
Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar återremiss av ärendet för att komplettera beslutsunderlaget till
kommunstyrelsen med verksamhetsberättelse för föreningen Folkets Hus.
Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla återremissyrkandet.
_____

Exp: Handläggaren ksf
Kopia: Akten
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§ 207/16

Dnr KS/2015/0243/006-2

Införande av digital möteshantering i
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen
att ta fram en plan för införande av digitalt system för möteshantering och digitala
sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige i samråd med gruppledarna i
kommunfullmäktige och ledamöterna i kommunstyrelsen.

Ärendet
Från ledningen i Nynäshamns kommun har det efterfrågats möjligheter att vitalisera
kommunfullmäktiges sammanträden och göra de mer effektiva. Digitaliserade möten och digitala
möteshandlingar kan innebära effektivitetsvinster och medföra lägre kostnader. Ur miljöhänsyn
finns mycket att vinna på att kommunens politiker och tjänstemän använder ett digitalt arbetssätt.
Samtliga politiska nämnder i Nynäshamns kommun är på gång att införa digitala
möteshandlingar via läsplattor och det har efterfrågats att även kommunfullmäktige ska övergå
till digitala möteshandlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda frågan. Utredningsrapporten
undersöker lösningar för ett digitaliserat möteshanteringssystem för kommunfullmäktige samt
beskriver förutsättningar för att fullmäktige ska kunna övergå till digitala möteshandlingar.
Rapporten behandlar andra kommuners erfarenheter av liknande system och kartlägger möjliga
lösningar för att införa digitalt stöd vid sammanträden i fullmäktige i Nynäshamns kommun.
Exempel på funktioner som är möjliga att digitalisera med ett sådant system är bland andra:
upprop, begära ordet, replik, tidtagning och votering vid ett möte. Utgångspunkten är att
möteshanteringssystemet ska vara kompatibelt med kommunens dokument- och
ärendehanteringssystem.
I rapporten förordas att köpa in ett möteshanteringssystem som molntjänst genom upphandling.
Investeringskostnaden för ett möteshanteringssystem utan teknisk support beräknas till 150 000200 000 kronor beroende på vilka funktioner och vilket system som väljs. Löpande kostnad för
systemet beräknas till 60 000-130 000 kronor per år beroende på system. Till ovanstående
kostnader kommer teknisk support, eventuella tillval av särskilda funktioner och en eventuell
integration av kommunens applikation för digitala handlingar och ett möteshanteringssystem.
För läsplattor i fullmäktige beräknas den löpande kostnaden till 122 000 kronor per år för 27
läsplattor. Från löpande kostnader för digitala handlingar kan dras av besparingar på material
som tryckning, porto, papper med mera som beräknas till minst 150 000 kronor per år.
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§ 207/16
För att införa digitala sammanträden i kommunfullmäktige behöver förvaltningen ta fram en plan
för införande som bör innehålla tider, kravspecifikation för upphandling och support av
systemet, samt utbildning i systemet. Därefter kan en upphandling av möteshanteringssystem och
support genomföras. Nästa steg är att införa digitala möteshandlingar i kommunfullmäktige och
därmed förse de förtroendevalda med läsplattor precis som gjorts i kommunens nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdras att ta fram en plan för
införande av digitalt system för möteshantering och digitala sammanträdeshandlingar i
kommunfullmäktige, samt att upphandla ett system för möteshantering i kommunfullmäktige.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen uppdras att införa ett digitalt system för möteshantering och
digitala möteshandlingar i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till kommunstyrelsen att:
1. Ta fram en plan för införande av digitalt system för möteshantering och digitala
sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige.
2. Upphandla ett system för möteshantering i kommunfullmäktige.
3. Införa ett digitalt system för möteshantering och digitala möteshandlingar i
kommunfullmäktige.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) och ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar avslag till beslutspunkterna 2 och
3, samt bifall till beslutspunkten 1 med följande tillägg: i samråd med gruppledarna i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ledamöter.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.

______
Kopia: Akten
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Utdragsbestyrkande
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§ 208/16

Dnr KS/2016/0141/106-4

Landsortfarleden - inrättande av ny farled, svar i
samråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande.
Bakgrund
Projekt Landsortsfarleden syftar till att anpassa den allmänna farleden mellan Landsort och
Södertälje för framtida fartygstrafik genom att öka kapaciteten och tillgängligheten samt
förbättra sjösäkerheten i farleden. Projektet innebär inrättande av nya farledsavsnitt, viss
breddning och fördjupning av befintlig farled samt förbättrad farledsutmärkning.
Sjöfartsverket har utrett flera alternativa lokaliseringar i den åtgärdsvalsstudie som tagits fram i
samarbete med Trafikverket och funnit att den nu valda sträckningen medför stora fördelar såväl
ur sjöfartssynpunkt som miljömässigt.
Sjöfartsverket har nu bjudit in Nynäshamns kommun för att lämna synpunkter på
samrådsunderlag för upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitlet
miljöbalken inför inrättande av farled och regeringens kommande tillåtlighetsprövning.
Synpunkter på samrådsunderlaget
Nynäshamns kommun anser det vara av särskild vikt att miljökonsekvensbeskrivningen belyser
nedanstående aspekter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande.
_____

Exp: Sjöfartsverket, Plc
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 25

Sammanträdesdatum
2016-10-26

§ 209/16

Dnr KS/2016/0003/002-15

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-12 §§ 134-140.
Kommunstyrelsens landsbygdsutskotts protokoll 2016-10-03 §§ 20-25.
Kommunchefens beslut om inköp av verksamhetsstöd för kommunens hantering av
personuppgifter. Ks 2016/0231/059-6.
Planeringschefens beslut om bygglov och startbesked, Vansta 5:50 och Vansta 5:2, Ösmo.
Nybyggnad av 2 st busskur och 1 st cykeltak. KS 2016/0185/239-2.
______
Kopia: Akten
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§ 210/16

Dnr KS/2016/0022/069-17

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 för 2016. Ks 2016/0031/042-9.
______
Kopia: Akten
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§ 211/16

Dnr KS/2016/0040/008-14

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting
2016: 51 Budgetförutsättningar för åren 2016–2020.
______
Kopia: Akten
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