PROTOKOLL

Sida 1

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-04

Plats och tid

Nämndhuset Nynäshamns kommun, lokal Landsort, den 4 april 2019 kl. 09:00- 12:50
Mötet ajournerades kl. 10:25 – 10:54

Beslutande

Daniel Adborn (L) Ordförande
Bodil Toll (M) ersätter Harry Bouveng (M) § 56-81, Bodil Toll lämnar sammanträdet kl. 12:05
Håkan Svanberg (M) ersätter Harry Bouveng (M) § 82- 91
Tommy Cumselius (M)
Theresia Bergendahl (C)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Patrik Isestad (S)
Anna Ullström (S)
Inger Andersson (S)
Bernt Månsson (V)
Lena Dafgård (SN)
Donald Löfving (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Rolf Hofsten (PPiN), Per Ranch (SN), Emma Solander (MP), Ola Hägg (S), Janice Boije Junerud (S),
Jean-Claude Menot (SD) § 56-79 lämnar sammanträdet klockan 11:54, Lars -Åke Lundin (S).

Övriga deltagare

Tommy Fabricius, kommundirektör
Dan Olén, ekonomichef
Jonas Karlsson, tillväxtchef § 57-91
Marcus Svinhufvud (M), politisk sekreterare
Isa Eriksson, samhällsplanerare § 56-62
Marlen Terrell, socialchef § 89
Yvonne Persson, kommunjurist
Alexandra Madsen (M), politisk sekreterare

Christian Wigren, kanslichef
Henrik Persson (S), politisk sekreterare
Janet Jonsson, näringslivsutvecklare § 57-59
Albin Törnberg, samhällsplanerare § 56-63
Peter Svedberg, markförvaltare § 56-60
Indra Stenhammar, avdelningschef § 89
Linn Marsten, personalchef
Peter Anastasiou, sekreterare

Paragrafer

§§ 56-91, paragraferna behandlades i ordningen § 56-73, 89, 74-91

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 10 april 2019 kl. 16:00

Underskrifter
Daniel Adborn (L)
Ordförande

Patrik Isestad (S)
Justerare

Peter Anastasiou
Sekreterare

Bengt-Göran Pettersson (KD)
Justerare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-04-04
Anslaget sätts upp: 2019-04-11
Anslaget tas ned: 2019-05-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
Underskrift
Utdragsbestyrkande
Peter Anastasiou
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Fastställande av dagordning
Väckande av ärende - Torö lanthandel
Inriktningsbeslut angående kulturskyddade fastigheter i VA-avdelningens bestånd
Svar på remiss - Stockholms läns livsmedelsstrategi, dnr 7310-2019, svar senast 18 april
Ärende från Sorundanet angående flytt av grindar till Eneby motorstadium
Yt och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om antagande
Svar Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, yttrande 30 april 2019
Uppdrag om framtagande av EU-strategi
Ordförandeförslag - Genomlysning av kommunorganisationen
Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor
Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i SRV återvinning AB vid 2019 års bolagsstämma
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Kvastbindaren Fastighets AB vid 2019 års bolagsstämma
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Alkärrsplans Utvecklings AB vid 2019 års bolagsstämma
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i AB Vårljus vid 2019 års bolagsstämma
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Letupa AB vid 2019 års bolagsstämma
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Nynäshamns
Mark AB vid 2019 års bolagsstämma
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i AB Nynäshamnsbostäder vid 2019 års bolagstämma
Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Tegeltraven Holdning AB vid 2019 års bolagsstämma
Avveckling av AB Vårljus
Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ för fortsatt verksamhet
Svar på motion - inför Skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn
Förslag till Instruktion till kommunstyrelsens näringslivsberedning
Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund
Balanslista april 2019
Lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Årsredovisning för 2018 - Nynäshamns kommun
Anmälan av delegationsbeslut
Skrivelser och beslut
Cirkulär
Kurser och Konferenser
Kansliavdelningen informerar
Rapport näringslivsfrågor
Marlen Terrell & Indra Stenhammar informerar
Övriga frågor
Svar på återremiss avseende investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av dagordning

Till utsänd dagordning lägger kommunstyrelsen till följande ärenden och tillägg till ärenden:
-

§ 82 Årsredovisning för 2018 - Nynäshamns kommun

-

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut kompletteras med följande beslutskategorier:
1.
2.
3.
4.

Anställningsavtal
Tjänstledighet enligt pensionspolicyn
Facklig tid Lärarförbundet LR
Facklig tid övriga fackförbund

-

§ 90. Övriga frågor, kompletteras med följande ärenden:
1. Nynäshamns kommuns skötsel av skogsmark
2. Kommunens uppsiktsplikt över nämnderna
3. Klimatkommunerna
4. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i fullmäktige

-

§ 91 Svar på återremiss avseende investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola,
matsal.

Med dessa ändringar fastställer kommunstyrelsen dagordningen.
______________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2019/0172/008

Väckande av ärende - Torö lanthandel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för väcka ärende om Torö lanthandel och överlämnar ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för besvarande.

Ärendet
Den 11 mars 2019 lämnade Patrik Isestad (S) in en skrivelse till kommunstyrelsen där kommunstyrelsen föreslås
besluta om att väcka ärendet för beredning gällande Torö lanthandel.
Torö Lanthandel är en viktig resurs för de boende och fritidsboende på Torö och Svärdsö. Deras fastighet har en
veranda, där de kan servera sina gäster. Försäljningen på verandan utgör en viktig inkomstkälla. Verandan ligger
intill väg 528 och Trafikverket har konstaterat att verandan utgör en trafikfara i och med att verandan och
verandans räcke skymmer sikten för den norrgående trafiken. Trafikverket begär därför att verandan skall rivas.
Beslutet är överklagat till Länsstyrelsen. Området där Lanthandeln ligger är att likna med ett torg, som trafiken
går igenom. Det är kommunen som äger merparten av marken som är berörd.

Yrkanden
Patrik Isestad (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att väcka ärende om Torö lanthandel

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) förslag om att
kommunstyrelsen beslutar att väcka ärende om Torö lanthandel och överlämna ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för besvarande.

Proposition
Daniel Adborn (L), ordförande, ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att väcka ärendet och bifalla Patrik Isestads (S) förslag till beslut.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018/0516/872

Inriktningsbeslut angående kulturskyddade fastigheter i VAavdelningens bestånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återsända ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare
utredning av juridiska frågor och ekonomiska konsekvenser för fastighetsavdelningen.

Ärendet
I den nya detaljplanen för utbyggnad av reningsverket (KS/2018/0283/214) regleras kulturskydd för två
byggnader. Det handlar om så kallade k- och q-märkningar som med stöd i plan- och bygglagens åttonde kapitel
kan införas för att skydda byggnadernas kulturhistoriska värde. I plankartans skyddsbestämmelser föreskrivs att
q-märkningen innebär rivningsförbud och att k-märkningen innebär att fasad och fönster varsamt ska bevaras. I
planbeskrivningen förklaras närmare vad bevarandet innebär. Att återställa byggnaderna i ett sådant skick som
uppfyller detaljplanens krav kommer att innebära väsentliga kostnader. Byggnaderna står på ofri grund och
saknar idag hyresgäst.
VA-avdelningen som äger fastigheten och som beställt detaljplanen, anser att kostnaden för att bevara
byggnaderna inte bör hamna på VA-kollektivet. I tjänsteutlåtandet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står
att avdelningen ”anser att kostnader för renovering och underhåll av q- och k-märkta byggnader inom VA-

avdelningens fastighetsbestånd inte är nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-verksamheten och
därmed inte kan finansieras via VA-taxan enligt vattentjänstlagen. K- och/eller q-märkta byggnader föreslås
därför styckas av och överföras till fastighetsavdelningen.” Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 201812-06 (§ 331) att följa förvaltningens linje och föreslå till kommunstyrelsen att byggnaderna ska styckas av och
överföras till fastighetsavdelningen.

Enligt §30 i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster får avgifterna ”inte överskrida det som behövs för att
täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen”. Syftet är att huvudmannen inte

ska kunna missbruka sin monopolställning och ”i smyg” särbeskatta VA-kollektivet för att täcka andra kostnader i
kommunen. Vad som avses med nödvändiga kostnader preciseras däremot inte i vattentjänstlagen – istället
lämnas dessa bedömningar till domstolarna. Det finns inget krav på att ta ut avgifter för vattentjänster, utan
dessa kan finansieras med skatt om kommunen så väljer.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Återförvisa ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning av juridiska frågor
och ekonomiska konsekvenser för fastighetsavdelningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Återförvisa ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning av juridiska frågor
och ekonomiska konsekvenser för fastighetsavdelningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Inger Andersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag med ändring av att ordet
”återförvisa” byts ut mot ”återsända” i beslutsformuleringen.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till förvaltningens förslag med Inger
Anderssons (S) förslag med ändring av att ordet ”återförvisa” byts ut mot ordet ”återsända” i
beslutsformuleringen.

Proposition
Daniel Adborn (L) ordförande, ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förvaltningens förslag med Inger Anderssons (S) förslag till ändring om att
ordet ”återförvisa” byts ut mot ordet ”återsända” i beslutsformuleringen.

____
Kopia: Akten
Kopia: MSN
Kopia: Planeringschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2019/0129/469

Svar på remiss - Stockholms läns livsmedelsstrategi, dnr
7310-2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar på remiss som sin egen och överlämnar den till
Länsstyrelsen Stockholm.

Ärendet
Den 18 februari 2019 skickade Länsstyrelsen i Stockholm ut en Remiss och inbjudan till Nynäshamns kommun
med möjlighet för kommunen att lämna synpunkter på Stockholms läns livsmedelsstrategi.
En regional livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan sätter agenda och formulerar strategi för hur vår
region men även lokala livsmedelsstrategi och landsbygd kan utvecklas och skötas. Detta med hjälp av insatser
och aktiviteter ledda från regionalt håll för att främja en hållbar utveckling inom områden som förvaltningen
anser ligger helt i linje med den utveckling kommunen ämnar jobba för och den potential som kommunens lokala
landsbygd innehar.
Livsmedelsstrategin är uppdelad i tre huvudinsatsområden.
Del 1, sju mål för länet gällande regler och villkor.
Förutom att hantera effekter av regler och lagkrav är ambitionen att strategin ska bidra till förbättrade villkor för
livsmedelsproduktionen generellt. Det handlar om frågor som bättre lönsamhet, ökad produktionsförmåga,
samhällets förståelse för primärproduktion och förädling, värdering av jordbruksmark, växtnäringsåterförsel med
mera. Försörjningsförmågan vid samhällsstörningar och kriser, likväl som ur ett totalförsvarsperspektiv, är en
annan viktig och aktuell fråga.
Del 2, fem mål för länet beträffande konsumenter och marknad.
Frågor om konsumtion och marknad är av central roll i länet för ett hållbart livsmedelssystem. Att behålla och öka
diversiteten av företag inom primärproduktion och livsmedelssektorn är lika viktigt. I det ingår att länets potential
som kulinariskt turistmål är en stor möjlighet för företagande, sysselsättning och innovation i länet, inte minst på
landsbygden och i skärgården.
Del 3, fem mål för länet beträffande kunskap och innovation.
Genom hela livsmedelssystemet finns potential till utveckling och förbättringar; möjligheter till samverkan, ökad
förståelse för livsmedelssystemets funktioner och påverkan, smarta effektiva lösningar med många funktioner och
förbättring av beredskapsförmågan. Detta kräver tillgång till ny kunskap, kompetensutveckling och innovationer.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning presenteras i förvaltningens tjänsteskrivelse Svar på remiss –
Stockholms läns livsmedelsstrategi, KS/2019/0129/469 - 3.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar på remiss som sin egen och överlämnar den till Länsstyrelsen
Stockholm.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 8

KS § 58/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar på remiss som sin egen och överlämnar den till Länsstyrelsen
Stockholm.
____
Exp:
Akten
Länsstyrelsen Stockholm

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2019/0163/269

Ärende från Sorundanet angående flytt av grindar till Eneby
motorstadium
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att väcka ärende ställt från Sorundanet angående flytt av grindar till Eneby
motorstadium och överlämnar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för utredning

Ärendet
Eneby motorstadium rymmer fem föreningar och sex o9lika typer av motorsporter. Föreningarna arrenderar
området av kommunen och sköter anläggningarna med visst stöd av kommunen.
Problem förekommer med obehörigtrafik vilket medför risk för stöld, inbrott, skadegörelse samt tippning av avfall.
För at minska problemen vill föreningarna flytta befintliga grindar närmare infarten från ”gamla” väg 73 enligt två
alternativ. Förslagen från föreningarna har diskuterats och godkänts av Nynäs Gods som äger angränsande mark.
Föreningarna erbjuder sig att flytta grindarna själva och har försökt att få gehör för förslaget hos vår kommun
utan att lyckas.

Föredragning
Peter Svedberg, markförvaltare, föredrog ärendet.

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att väcka ärende från Sorundanet angående flytt av
grindar vid Eneby motorstadium.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till att kommunstyrelsen väcker
ärende ställt från Sorundanet angående flytt av grindar till Eneby motorstadium och överlämnar ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för utredning.

Proposition
Daniel Adborn (L) ordförande, ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att väcka ärende ställt från Sorundanet angående flytt av grindar till Eneby
motorstadium och överlämnar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för utredning.
_____
Kopia : Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2014/0199/340

Yt och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om
antagande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun godkänns
• Föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns
kommun.

Ärendet
I stort sett samtliga vatten i kommunen är drabbade av övergödning. Övergödning är därför i fokus för yt- och
grundvattenplanen men även övriga problemområden som gör att sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten
inte uppnår god ekologisk, kemisk, kvantitativ eller kvalitativ status behandlas i planen. Yt- och
grundvattenplanen syftar till att samla vattenfrågorna, fungera som underlag för planering, samt skapa struktur
för det fortsatta vattenarbetet i kommunen.

Beslutsunderlag
-

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Yt_och grundvattenplan Nynäshamns kommun Antagandehandling huvuddokument.pdf
Granskningsutlåtande Yt och grundvattenplan 2019-01-22.pdf
Bilaga B Yt_ och grundvattenplan Nynäshamns kommun Antagandehandling.pdf
Bilaga A Yt_ och grundvattenplan Nynäshamns kommun Antagandehandling.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun godkänns
• Föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns
kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun godkänns
• Föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns
kommun.
____
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:

Akten
MSF
Kommunekolog
Klimat- och miljöstrateg
Planeringschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018/0514/211

Svar Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län,
yttrande 30 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Ärendet
En regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län är ute på en slutlig remissrunda. Syftet är att säkra den
långsiktiga dricksvattenförsörjningen genom tydliga mål och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta
planeringen. Tre övergripande strategier tas upp, 1) nyttja olika delar av Mälaren, 2) reservvattenförsörjning
oberoende av Mälaren, 3) öka robustheten i vattenverken. Föreslagna aktiviteter handlar om allt från ta fram
planering för investeringar, skyddsåtgärder samt hantering av störningar
och krissituationer.

Beslutsunderlag
- Bilaga Bilaga 1.docx
- Bilaga Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

____
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:

Akten
MSF
VA-chef
Planeringschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2009/0354/007

Uppdrag om framtagande av EU-strategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram ett strategidokument för kommunens internationella arbete
och utredning av lämpliga metoder för en förbättrad översyn, uppföljning och utvärdering av arbetet med EUfinansiering som avslutat.

Reservation
Bernt Månsson (V) deltar ej i beslutet.

Ärendet
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram ett strategidokument för kommunens internationella arbete
och utredning av lämpliga metoder för en förbättrad översyn, uppföljning och utvärdering av arbetet med EUfinansiering som avslutat.
2009 genomfördes en revisionsgranskning på uppdrag från Nynäshamns förtroendevalda revisorer som
kommunens nyttjande av EU-medel. I rapportens sammanfattande bedömning pekades på möjliga
förbättringsområden, bland annat uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med EU-finansiering.
Därutöver menade revisorerna att kommunens övergripande styrdokument, EU-policyn, daterad, 1999, borde
uppdateras.
Som en följd av revisionsgranskningen gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag, KS § 66/2010, att:
”utarbeta ett förslag till strategidokument for kommunens internationella arbete. Kommunstyrelseförvaltningen
ska även utreda lämpliga metoder för en förbättrad översyn, uppföljning och utvärdering av arbetet med EUfinansiering. Dessa metoder skall ingå och beskrivas i strategidokumentet.”

Beslutsunderlag
- Bilaga Beslut - Ks § 37 2019-02-21 - Svar på förslag om att återinrätta en funktion som EU-samordnare i
Nynäshamns kommun
- Bilaga Beslut KS § 66 2010-03-24.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram ett strategidokument för kommunens internationella arbete
och utredning av lämpliga metoder för en förbättrad översyn, uppföljning och utvärdering av arbetet med EUfinansiering som avslutat.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram ett strategidokument för kommunens internationella arbete
och utredning av lämpliga metoder för en förbättrad översyn, uppföljning och utvärdering av arbetet med EUfinansiering som avslutat.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 63/19

Sida 13

Dnr KS/2018/0499/001

Ordförandeförslag - Genomlysning av kommunorganisationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett gemensamt
genomarbetat förslag till projektdirektiv till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 25 april 2019.
Gruppens medlemmar :
Sammankallande Tommy Fabricius kommundirektör
Daniel Adborn (L)
Harry Bouveng (M)
Patrik Isestad (S)
Bernt Månsson (V)
Per Ranch (SN)
Donald Löfving (SD)

Ärendet
Nynäshamns kommun uppvisar svaga resultat jämfört med andra kommuner i flera mätningar. Det finns
utredningar som pekar på problem med styrning och ledning. Efter det allmänna valet 2018 har en ny politisk
majoritet tillträtt i Nynäshamns kommun. Kommunen leds nu av Alliansen bestående av Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Därutöver har Alliansen ett budgetsamarbete med Sorundanet
Nynäshamns kommunparti och Pensionärspartiet. Som en del i den politiska överenskommelsen mellan Alliansen
och Sorundanet och Pensionärspartiet ska en genomlysning av kommunorganisationen genomföras.
Ett utredningsdirektiv har utarbetats som beskriver vad genomlysningen ska göra. I huvudsak handlar det om att
gå igenom vissa organisationsutredningar och aktualitetspröva dess innehåll.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen september 2019.

Beslutsunderlag
- Bilaga Utredningsdirektiv - Genomlysning av kommunorganisationen.docx 20190313.docx

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Initiera utredningen Genomlysningen av Nynäshamns kommunorganisation i enlighet med
utredningsdirektivet.
2. Uppdrag till förvaltningen att bereda förändringar av arvodesreglementet som innebär att skrivningarna
som avser den tidigare tilltänkta politiska referensgruppen utgår.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen

Yrkanden
Mötet ajournerades mellan kl. 10.25-10.54.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 14

KS § 63/19
Patrik Isestad (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att tillsätta en arbetsgrupp
som ska ta fram ett gemensamt genomarbetat förslag till projektdirektiv till kommunstyrelsens nästa
sammanträde den 25 april 2019.
Gruppens medlemmar :
Sammankallande Tommy Fabricius kommundirektör
Daniel Adborn (L)
Harry Bouveng (M)
Patrik Isestad (S)
Bernt Månsson (V)
Per Ranch (SN)
Donald Löfving (SD)
Daniel Adborn (L), ordförande yrkar bifall till Patrik Isestads (S) förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S)
återremissyrkande.

Proposition
Daniel Adborn (L) Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett gemensamt
genomarbetat förslag till projektdirektiv till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 25 april 2019.
Gruppens medlemmar :
Sammankallande Tommy Fabricius kommundirektör
Daniel Adborn (L)
Harry Bouveng (M)
Patrik Isestad (S)
Bernt Månsson (V)
Per Ranch (SN)
Donald Löfving (SD)

______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 64/19

Sida 15

Dnr KS/2015/0234/060

Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens
förskolor
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om barnvagnsskydd på alla kommunens
förskolor.

Ärendet
I en motion inkommen till kommunfullmäktige den 29 oktober 2015 från Antonella Pirrone (KD) förslås att
kommunfullmäktige ska besluta att alla kommunens förskolor ska ha ett takskydd för vagnar samt att
kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
kartlägga vilka av kommunens förskolor som i dagsläget saknar takskydd.
Som en del av beredning av ärendet remitterades motionen till barn- och utbildningsnämnden. Av barn- och
utbildningsförvaltningens skrivelse den 17 maj 2016 framgår bland annat att ett funktionsprogram för förskolan
håller på att arbetas fram. Programmet ska kommunicera värden, funktioner och målsättningar med
verksamheten som bedrivs på förskolan. Med anledning av önskemålen om barnvagnsskydd planeras för att det
av programmet ska framgå att nya förskolor ska ha utrymme med skärmtak för barnvagnar, med möjlighet att
låsa fast vagnen.
Av förvaltningens skrivelse anges vidare att det innebär en ökad kostnad för barn- och utbildnings-nämnden att
bygga barnvagnsskydd på de förskolor som idag saknar detta, som det inte finns utrymme för i nämndens
budget. Förvaltningen anser att det finns andra mer prioriterade områden för förskolorna som exempelvis lokaler
och barngruppernas storlek, varför en omprioritering inom befintlig ram inte förespråkas. Barn- och
utbildningsnämnden föreslår i beslut den 26 maj 2016 § 67, med hänvisning till ovanstående, att
kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen begärde den 1 februari 2016 att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
fastighet- och service, skulle uppskatta kostnaden för ett barnvagnsskydd för cirka fyra barnvagnar av enkelt slag
i trä med måtten 3,5*2,5 meter med plåttak. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade i yttrande den
30 juni 2016 en uppskattad kostnad om 60 000 kronor per barnvagnsskydd.
Kommunstyrelsen behandlade ärenden den 14 december 2016, § 246, och beslutade då att återremittera
motionen till kommunstyrelseförvaltningen för att utreda behov och möjligheter att ordna väderskydd för
barnvagnar i anslutning till kommunens förskolor. Kommunstyrelseförvaltningen utredde ärendet enligt
återremissen och ärendet behandlades på nytt av kommunstyrelsen den 29 mars 2017, § 67. Kommunstyrelsen
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 19 april 2017, § 68. Kommunfullmäktige beslutade att
återremittera motionen för vidare utredning av behovsanalys och kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen har, genom att inhämta nytt yttrande från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, genomfört den vidare utredning i ärendet som kommunfullmäktige beslutade om
i april 2017.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 16

KS § 64/19
Uppskattad kostnad per förråd
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 16 november 2018 men ett nytt utlåtande innehållandes en
inventering av vilka förskolor som har barnvagnsskydd, och en uppskattning av kostnad för byggnation. Av
yttrandet framgår att uppskattad kostnad per förråd är 75 000 kronor. I uppskattningen ingår kostnader för
exempelvis bygglovshandlingar, byggmaterial, arbetskostnad och relationshandlingar. Kostnader för markarbeten
tillkommer efter behov.

Beslutsunderlag
-

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Yttrande gällande kostnad för barnvagnsskydd.msg
Info om Cykelskogen.pdf
Beslut kf § 68 2017-04-19 Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor.pdf
Beslut - Ks § 67 2017-03-29 - Svar på motion om barnvagsskydd på alla kommunens förskolor.pdf
Beslut - Ks § 246 2016-12-14 - Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor.pdf
Beslut Bun § 67 Motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor.pdf
Yttrande Uppskattning av kostnad för barnvagnsskydd.pdf
Motion - Barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen om barnvagnsskydd på alla kommunens
förskolor besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen om barnvagnsskydd på alla kommunens
förskolor besvarad.

Yrkande
Bernt Månsson (V), Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till motionen.
Daniel Adborn (L) ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag om att motionen ska anses vara besvarad.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall till Bernt Månsson (V), Patrik Isestads (S), Lena
Dafgård (SN) och Donald Löfvings (SD) förslag om att bifalla motionen eller bifall till förvaltningens förslag om att
motionen ska anses vara besvarad.

Proposition
Daniel Adborn (L) ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla motionen.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 65/19

Sida 17

Dnr KS/2018/0458/006

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i
ortstidningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden ska från och med den 1 april 2019 inte införas i
någon ortstidning.
2. kommunstyrelseförvaltningen ska inför kommunfullmäktiges sammanträden införa en annons i
Nynäshamns Posten med information om datum, tid och plats för kommunfullmäktiges kommande
sammanträde.

Reservationer och särskilda yttranden
Patrik Isestad (S) och Inger Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.
Bernt Månsson (V) anmäler särskilt yttrande som bifogas protokollet såsom bilaga 1.

Ärendet
Den 22 januari 2003, § 6, fattade kommunfullmäktige beslut om att tillkännagivande av kommunfullmäktiges
sammanträde ska införas i Nynäshamns Posten samt att tillkännagivandet ska innehålla uppgift om de ärenden
som ska behandlas. Vid tidpunkten för beslutet var kommunen enligt kommunallagen skyldig att kungöra
kommunfullmäktiges sammanträden i en eller flera ortstidningar. Denna skyldighet upphörde dock den 1 januari
2018 i och med den nya kommunallagens ikraftträdande.
Förvaltningen föreslår att tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 1 april
2019 inte ska införas i någon ortstidning, men att förvaltningen ska informera i Nynäshamns Posten om datum,
tid och plats för kommunfullmäktiges kommande sammanträde

Beslutsunderlag
- Bilaga Utdrag ur kommunfullmäktiges arbetsordning
- Bilaga Kommunfullmäktiges beslut 22 januari 2003 § 6
- Bilaga Beslut - Ks § 261 2018-11-21 - Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar,
ärendet återremitteras

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden ska från och med den 1 april 2019 inte införas i
någon ortstidning.
2. kommunstyrelseförvaltningen ska inför kommunfullmäktiges sammanträden införa en annons i
Nynäshamns Posten med information om datum, tid och plats för kommunfullmäktiges kommande
sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 18

KS § 65/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden ska från och med den 1 april 2019 inte införas i
någon ortstidning.
2. kommunstyrelseförvaltningen ska inför kommunfullmäktiges sammanträden införa en annons i
Nynäshamns Posten med information om datum, tid och plats för kommunfullmäktiges kommande
sammanträde.

Yrkanden
Patrik Isestad (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Bernt Månsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut och anmäler särskilt yttrande som bifogas
protokollet såsom bilaga 1.
Theresia Bergendahl (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut
om att förslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden ska från och med den 1 april 2019 inte införas i
någon ortstidning.
2. kommunstyrelseförvaltningen ska inför kommunfullmäktiges sammanträden införa en annons i
Nynäshamns Posten med information om datum, tid och plats för kommunfullmäktiges kommande
sammanträde.

Proposition
Daniel Adborn (L), ordförande, ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 66/19

Sida 19

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i SRV återvinning
AB vid 2019 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 SRV återvinning AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av bolagets
revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i SRV återvinning AB får ombudet i uppdrag att rösta för
att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter
vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV återvinning AB.
5. beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden
från årsstämman år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2020 uppdra åt ombudet att rösta för
att en representant i styrelsen för Huddinge kommun utses till ordförande, att en representant i styrelsen
för Botkyrka kommun utses till 1:e vice ordförande och att en representant i styrelsen för Haninge
kommun utses till 2:e vice ordförande.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 2,75 % av aktierna i SRV återvinning AB. Som aktieägare har kommunen rätt att
delta och rösta på ordinarie bolagsstämma som äger rum årligen i april eller maj månad. Eftersom kommunen är
en juridisk person måste kommunen på bolagsstämman företrädas av ett ombud. Ombudet ska utöva rösträtten i
enlighet med de direktiv som aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen som enligt 4 § p. 8 i nämndens
reglemente beslutar om direktiv till kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 224, att i SRV återvinning AB utse
Georgios Tsiouras (M) till ombud och Patrik Isestad (S) till ersättare för ombudet från och med 1 januari 2019 till
och med 31 december 2022.
På ordinarie bolagsstämma i SRV återvinning AB ska bland annat följande ärenden behandlas:
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
4. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
5. val av revisor och revisorsersättare
6. val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 20

KS § 66/19

Förvaltningens 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 SRV återvinning AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av bolagets
revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i SRV återvinning AB får ombudet i uppdrag att rösta för
att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter
vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV återvinning AB
5. beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden
från årsstämman år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2020 uppdra åt ombudet att rösta för
att en representant i styrelsen för Huddinge kommun utses till ordförande, att en representant i styrelsen
för Botkyrka kommun utses till 1:e vice ordförande och att en representant i styrelsen för Haninge
kommun utses till 2:e vice ordförande.

Arbetsutskottets 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 SRV återvinning AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av bolagets
revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i SRV återvinning AB får ombudet i uppdrag att rösta för
att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter
vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV återvinning AB.
5. beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden
från årsstämman år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2020 uppdra åt ombudet att rösta för
att en representant i styrelsen för Huddinge kommun utses till ordförande, att en representant i styrelsen
för Botkyrka kommun utses till 1:e vice ordförande och att en representant i styrelsen för Haninge
kommun utses till 2:e vice ordförande.
______
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 67/19

Sida 21

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Kvastbindaren
Fastighets AB vid 2019 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 Kvastbindaren Fastighets AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Kvastbindaren Fastighets AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag
utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 100 % av aktierna i Kvastbindaren Fastighets AB. Som aktieägare har kommunen rätt
att delta och rösta på ordinarie bolagsstämma som årligen äger rum inom sex månader efter räkenskapsårets
utgång. Eftersom kommunen är en juridisk person måste kommunen på bolagsstämman företrädas av ett
ombud. Ombudet ska utöva rösträtten i enlighet med de direktiv som aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen
som enligt 4 § p. 8 i nämndens reglemente beslutar om direktiv till kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 261, att i Kvastbindaren Fastighets
AB utse Harry Bouveng (M) till ombud och Patrik Isestad (S) till ersättare för ombudet från och med 1 januari
2019 till och med 31 december 2020.
På ordinarie bolagsstämma i Kvastbindaren Fastighets AB ska bland annat följande ärenden behandlas:
1. fastställande av resultat- och balansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, den verkställande direktören
4. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
5. val av revisionsbolag eller revisorer.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 22

KS § 67/19

Förvaltningens 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 Kvastbindaren Fastighets AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Kvastbindaren Fastighets AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag
utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Arbetsutskottets 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 Kvastbindaren Fastighets AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Kvastbindaren Fastighets AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag
utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.
_____
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 68/19

Sida 23

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Alkärrsplans
Utvecklings AB vid 2019 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 Alkärrsplans Utvecklings AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Alkärrsplans Utvecklings AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant, alternativt registrerat revisionsbolag,
utses i bolaget som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 19 % av aktierna i Alkärrsplans Utvecklings AB. Som aktieägare har kommunen rätt
att delta och rösta på bolagsstämman. Eftersom kommunen är en juridisk person måste kommunen på
bolagsstämman företrädas av ett ombud. Ombudet ska utöva rösträtten i enlighet med de direktiv som
aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen som enligt 4 § p. 8 i nämndens reglemente beslutar om direktiv till
kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 223, att i Alkärrsplans Utvecklings
AB utse Daniel Adborn (L) till ombud och Janice Boije Junerud (S) till ersättare för ombudet från och med 1
januari 2019 till och med 31 december 2022.
På ordinarie bolagsstämma i Alkärrsplans Utvecklings AB ska bland annat följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.

fastställande av resultaträkning och balansräkning,
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
fastställande av arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna med suppleanter,
val av styrelse, samt i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 24

KS § 68/19

Förvaltningens 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 Alkärrsplans Utvecklings AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Alkärrsplans Utvecklings AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant, alternativt registrerat revisionsbolag,
utses i bolaget som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Arbetsutskottets 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 Alkärrsplans Utvecklings AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Alkärrsplans Utvecklings AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant, alternativt registrerat revisionsbolag,
utses i bolaget som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

______
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 69/19

Sida 25

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i AB Vårljus vid
2019 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 AB Vårljus bolagsstämma 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor
tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman 2019 rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som
föreslås av bolagets valberedning.
4. ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman 2019 rösta för de styrelseledamöter och eventuella andra
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

Protokollsanteckning
Tjänsteskrivelsen ska rättas från felaktigheter i enlighet med beslut från kommunfullmäktige om utseende av
ombud till AB Vårljus.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 1,1 % av aktierna i AB Vårljus. Som aktieägare har kommunen rätt att delta och rösta
på ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Eftersom kommunen
är en juridisk person måste kommunen på bolagsstämman företrädas av ett ombud. Ombudet ska utöva
rösträtten i enlighet med de direktiv som aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen som enligt 4 § p. 8 i
nämndens reglemente beslutar om direktiv till kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 226, att i AB Vårljus utse Annie
Östlingsson (M) till ombud och Henrik Persson (S) till ersättare för ombudet. Kommunfullmäktige beslutade den
14 februari 2019, § 17, att uppdragen ska gälla från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma
2023.
På ordinarie bolagsstämma i AB Vårljus ska bland annat följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fastställande av resultaträkning och balansräkning,
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
val av styrelse
val av revisorer och revisorssuppleanter (vart fjärde år)
annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 26

KS § 69/19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan stämman,
ombudet får i uppdrag att vid AB Vårljus bolagsstämma 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor
tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
2. ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman 2019 rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som
föreslås av bolagets valberedning.
3. ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman 2019 rösta för de styrelseledamöter och eventuella andra
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

Arbetsutskottets 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 AB Vårljus bolagsstämma 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor
tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman 2019 rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som
föreslås av bolagets valberedning.
4. ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman 2019 rösta för de styrelseledamöter och eventuella andra
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

Yrkanden
Bernt Månsson (V) yrkar på återremiss av ärendet för att korrigera tjänsteskrivelsen från felaktigheter i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut om utseende av ombud till AB Vårljus.
Daniel Adborn (L), ordförande, yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: bifall till Bernt Månssons (V) återremissyrkande eller
bifall till Daniel Adborn, ordförandens förslag om att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Daniel Adborn (L) ordförande, ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
______
Kopia: Akten
Kopia. Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 70/19

Sida 27

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Letupa AB vid
2019 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 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor
tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Letupa AB får ombudet i uppdrag att i förekommande
fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget,
som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 100 % av aktierna i Letupa AB. Som aktieägare har kommunen rätt att delta och
rösta på ordinarie bolagsstämma som årligen äger rum senast under maj månad. Eftersom kommunen är en
juridisk person måste kommunen på bolagsstämman företrädas av ett ombud. Ombudet ska utöva rösträtten i
enlighet med de direktiv som aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen som enligt 4 § p. 8 i nämndens
reglemente beslutar om direktiv till kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 224, att i Letupa AB utse Georgios
Tsiouras (M) till ombud och Patrik Isestad (S) till ersättare för ombudet från och med 1 januari 2019 till och med
31 december 2020.
På ordinarie bolagsstämma i Letupa AB ska bland annat följande ärenden behandlas:
1. fastställande av resultat- och balansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, den verkställande direktören
4. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer och lekmannarevisorer,
5. val i förekommande fall av revisor och revisorsersättare.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 28

KS § 70/19

Förvaltningens 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 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor
tillstyrkt förslag beträffande
• fastställelse av resultat- och balansräkning,
• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Letupa AB får ombudet i uppdrag att i förekommande
fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget,
som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Arbetsutskottets 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 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor
tillstyrkt förslag beträffande
a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Letupa AB får ombudet i uppdrag att i förekommande
fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget,
som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.
______
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 71/19

Sida 29

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Nynäshamns
Mark AB vid 2019 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 Nynäshamns Mark AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
d. fastställelse av resultat- och balansräkning,
e. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
f. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 50 % av aktierna i Nynäshamns Mark AB. Som aktieägare har kommunen rätt att
delta och rösta på ordinarie bolagsstämma som äger rum årligen i april eller maj månad. Eftersom kommunen är
en juridisk person måste kommunen på bolagsstämman företrädas av ett ombud. Ombudet ska utöva rösträtten i
enlighet med de direktiv som aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen som enligt 4 § p. 8 i nämndens
reglemente beslutar om direktiv till kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 222, att i Nynäshamns Mark AB
utse Tommy Cumselius (M) till ombud och Tommy Söderblom (S) till ersättare för ombudet från och med 1
januari 2019 till och med 31 december 2022.
På ordinarie bolagsstämma i Nynäshamns Mark AB ska bland annat följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.

fastställande av resultaträkning och balansräkning,
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
val av revisor och revisorsersättare,

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 30

KS § 71/19

Förvaltningens 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 Nynäshamns Mark AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
g. fastställelse av resultat- och balansräkning,
h. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
i. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.

Arbetsutskottets 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 Nynäshamns Mark AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
j. fastställelse av resultat- och balansräkning,
k. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
l. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.
____
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 72/19

Sida 31

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i AB
Nynäshamnsbostäder vid 2019 års bolagstämma
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 AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i uppdrag att
rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som
efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 100 % av aktierna i AB Nynäshamnsbostäder. Som aktieägare har kommunen rätt att
delta och rösta på ordinarie bolagsstämma som äger rum årligen inom sex månader från utgången av
räkenskapsåret. Eftersom kommunen är en juridisk person måste kommunen på bolagsstämman företrädas av ett
ombud. Ombudet ska utöva rösträtten i enlighet med de direktiv som aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen
som enligt 4 § p. 8 i nämndens reglemente beslutar om direktiv till kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 220, att i AB Nynäshamnsbostäder
utse Harry Bouveng (M) till ombud och Janice Boije Junerud (S) till ersättare för ombudet från och med 1 januari
2019 till och med 31 december 2022.
På ordinarie bolagsstämma i AB Nynäshamnsbostäder ska bland annat följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.

fastställande av resultat- och balansräkning,
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleant och lekmannarevisorerna,
val av auktoriserad revisor och revisorsersättare ( i förekommande fall).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 32

KS § 72/19

Förvaltningens 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 AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i uppdrag att
rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som
efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder.

Arbetsutskottets 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 AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i uppdrag att
rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som
efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder.

______
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 73/19

Sida 33

Dnr KS/2019/0115/109

Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Tegeltraven
Holdning AB vid 2019 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 Tegeltraven Holding AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Tegeltraven Holding AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag
utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Ärendet
Nynäshamns kommun äger 100 % av aktierna i Tegeltraven Holding AB genom AB Nynäshamnsbostäder. Som
aktieägare har kommunen rätt att delta och rösta på ordinarie bolagsstämma som årligen äger rum inom sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Eftersom kommunen är en juridisk person måste kommunen på
bolagsstämman företrädas av ett ombud. Ombudet ska utöva rösträtten i enlighet med de direktiv som
aktieägaren ger. Det är kommunstyrelsen som enligt 4 § p. 8 i nämndens reglemente beslutar om direktiv till
kommunens ombud.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 221, att i Tegeltraven Holding AB
utse Harry Bouveng (M) till ombud och Janice Boije Junerud (S) till ersättare för ombudet från och med 1 januari
2019 till och med 31 december 2022.
På ordinarie bolagsstämma i Tegeltraven Holding AB ska bland annat följande ärenden behandlas:
1. fastställande av resultat- och balansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
4. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
5. val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 34

KS § 73/19

Förvaltningens 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 Tegeltraven Holding AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Tegeltraven Holding AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag
utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

Arbetsutskottets 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 Tegeltraven Holding AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av
bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning,
3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till
sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse,
4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2019 i Tegeltraven Holding AB får ombudet i uppdrag att i
förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag
utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.
______
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 74/19

Sida 35

Dnr KS/2019/0018/106

Avveckling av AB Vårljus
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunens ombud i uppdrag att vid bolagets stämma att
rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Ärendet
Av 10 kap 4 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas
över till ett delägt bolag ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av vissa villkor som framgår av
kommunallagen i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt. I ett bolag som Vårljus som enbart har kommuner som ägare förutsätts att villkoren i
10 kap 3 § KL följs fullt ut. I paragrafens punkt 4 anges att när skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas
över till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta
ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de
fattas.
I enlighet med kommunallagens krav anges i Vårljus bolagsordning att styrelsen ska hänskjuta ärenden som i
väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande, exempelvis
avveckling av bolaget. Beslutet att avveckla Vårljus är att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet varvid
beslutet ska föregås av ett ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige.
Formellt tas beslut om Vårljus avveckling vid bolagsstämman den 8 maj 2019. Vid stämman kommer tidsplan för
avveckling av bolaget att presenteras. Planen är att Vårljus inte kommer att driva någon verksamhet efter den 30
juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av tillgångar, avslut av avtal, arkivering med mera vara avslutat till
stämman i maj 2020. Därefter likvideras bolaget och kvarvarande kassa delas ut till aktieägarna.
Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för AB Vårljus samlade verksamhet. För att
hantera den uppkomna situationen tog bolagsstyrelsen i december 2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är
meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes våren 2018.
Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men då nedgången inom ensamkommande barn blev
större än förväntat vände sig styrelsen hösten 2018 återigen till de tjugofem ägarkommunerna för
ställningstagande. Följande handlingsalternativ presenterades då för ägarkommunerna:
•
•

Fokusera, det vill säga delvis anpassa organisationen efter nya förutsättningar men upprätthålla vissa
kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.
Avveckla. Ordnad avveckling av verksamheter och bolag.

Efter att förslagen har kommunicerats med ägarkommunerna har 13 ägarkommuner, motsvarande 58,4 procent
ägarandel, förordnat alternativet Avveckla. Sju kommuner motsvarande 32,3 procent ägarandel förordnade
alternativet Fokusera. Fem kommuner motsvarande 9,5 procents ägarandel inkom ej med svar.
Med anledning av ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus bolagsstyrelse den 5 december 2018 att
initiera en avvecklingsprocess av AB Vårljus med utgångspunkt att enheterna drivs vidare men med en annan
huvudman.
Kommundirektörerna i ägarkommunerna informerades om styrelsens inriktningsbeslut den 7 december 2018 och
socialcheferna den 14 december 2018. Formellt beslut kring avveckling av bolaget ska ske i samband med
ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019. Beslutet måste dock föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 36

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 37

KS § 74/19
Samtliga enheter ska sedan ha överförts till kommun, sålts eller avvecklats senast den 30 juni 2019. Tidpunkten
fastställs i dialog mellan Vårljus och berörd kommun.

Beslutsunderlag
- Bilaga Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf
- Bilaga Beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunens ombud i uppdrag att vid bolagets stämma att
rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunens ombud i uppdrag att vid bolagets stämma att
rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.
______
Kopia: Akten
Kopia: Ombuden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 75/19

Sida 38

Dnr KS/2017/0387/060

Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ för
fortsatt verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avsluta projektet med kafé fullmäktige.
2. Låta kommunfullmäktiges presidium vid lämpliga tillfällen bjuda in förtroendevalda och kommuninvånare
till öppna träffar i syfte att skapa intresse eller öka kunskapen inom utvalda områden.

Särskilda yttranden

Bernt Månsson (V) anmäler särskilt yttrande som bifogas protokollet såsom bilaga 2.

Ärendet
Den 10 januari 2019 hade partiernas gruppledare en gruppledarträff för att utvärdera Kafé fullmäktige.
Ledamöternas synpunkter redovisas i Minnesanteckningar från gruppledarträffen, se bilaga 1.
Ledamöterna hade olika förslag på anpassningar av Kafé fullmäktige för att stimulera ett högre deltagande från
allmänheten. Ett förslag var att kafét fortsätter att bedrivas i samma form som idag men att partierna turas om
att ansvara för verksamheten. På respektive partis kafé kan exempelvis nya partimedlemmar presenteras för
allmänheten och partiet kan hålla dialog med deltagarna kring partiets hjärtefrågor. Ett alternativ till detta som
lyftes var att partierna har olika bord så att man som besökare kan gå runt och ställa frågor till de politiska
partier som man är intresserad av att få kontakt med.
Ett annat förslag var att ha en roterande kaféverksamhet i olika kommundelar för att på så sätt underlätta ett
deltagande från medborgare som inte är bosatta i Nynäshamns stadskärna. I sådant fall behövde inte
caféverksamheten sammanfalla med dagen för fullmäktiges sammanträde utan skulle kunna hållas under annan
lämplig dag. Önskemål om att istället ha ett roterande fullmäktigesammanträde i olika kommundelar lyftes även
under utvärderingen.
Ett ytterligare förslag var att kommunen i samband med fullmäktigesammanträdet, innan sammanträdet börjar,
skulle låta allmänheten ställa frågor till fullmäktiges ledamöter och därmed låta medborgarna delta i den
allmänna debatten. En synpunkt som kom upp kopplat till detta förslag var dock att kommunen inte kan förvänta
sig att många medborgare känner sig benägna att kliva upp i talarstolen för att ställa frågor till ledamöterna inför
hela församlingen.

Beslutsunderlag
- Bilaga Minnesanteckningar gruppledarträff den 10 januari 2019.docx
- Bilaga Beslut - Kf § 52 2018-03-14 - Svar på motion om att utreda förutsättningarna för att införa Kafé
Fullmäktige i Nynäshamn.pdf
- Bilaga Svar på motion om att utreda förutsättningarna för att införa Kafé Fullmäktige i Nynäshamn
- Bilaga Motion - Utreda förutsättningarna för att införa Kafé Fullmäktige i Nynäshamn.pdf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 39

KS § 75/19

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Daniel Adborn (L) ordförande yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Avsluta projektet med kafé fullmäktige.
2. Låta kommunfullmäktiges presidium vid lämpliga tillfällen bjuda in förtroendevalda och kommuninvånare
till öppna träffar i syfte att skapa intresse eller öka kunskapen inom utvalda områden.
Bernt Månsson (V) yrkar att fullmäktige beslutar om att ha en allmän frågestund innan fullmäktigesammanträdet.
Bernt Månsson anmäler särskilt yttrande som bifogas protokollet såsom bilaga 2.
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning. Bifall till Daniel Adborns (L) ordförandes förslag till
beslut om att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:
1. Avsluta projektet med kafé fullmäktige.
2. Låta kommunfullmäktiges presidium vid lämpliga tillfällen bjuda in förtroendevalda och kommuninvånare
till öppna träffar i syfte att skapa intresse eller öka kunskapen inom utvalda områden.
Eller bifall till Bernt Månssons (V) förslag om att kommunstyrelsen förslår fullmäktige att ha en allmän frågestund
innan fullmäktigesammanträdet.

Proposition
Daniel Adborn (L) ordförande, ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag till beslut.
____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 76/19

Sida 40

Dnr KS/2018/0205/060

Svar på motion - inför Skönsmomodellen i hemtjänsten i
Nynäshamn
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer och särskilda yttranden

Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet och anmäler särskilt yttrande som bifogas protokollet såsom
bilaga 3.

Ärendet
Den 6 april 2018 inkom Miriam Malm (V), Elenore Österberg (V) samt Eva Westin Gustafsson (V) med en
motion om att kommunfullmäktige ska ta beslut om att:
1. Nynäshamns kommun startar försök med Skönsmomodellen i någon/några hemtjänstgrupper.
2. Försöken utvärderas och följs upp tillsammans med fackförbunden.
3. Kommunen på sikt inför arbetssättet i hela kommunen om utvärderingarna faller ut väl.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ärendet på remiss för yttrande till socialnämnden. Den 18
december 2018 § 133 beslutade socialnämnden att överlämna förvaltningens yttrande som sitt svar på
remissen.
Skönsmomodellen bygger på att medarbetarna själva sköter sin schemaplanering. Områdeschefen har fått släppa
kontrollen över planeringen så att personalgruppens kreativitet och problemlösningsförmåga har fått utrymme.
Chefens viktigaste arbetsuppgift är istället att stödja medarbetarna genom att skapa de förutsättningar som de
behöver för att lyckas i sitt arbete.
Sammantaget anser socialnämnden i remissvar den 18 december 2018 § 133 att det redan pågår mycket
kvalitetsarbete inom hemtjänsten och att ett införande av Skönsmomodellen inte skulle bidra till vare sig ökad
personal-, tids- eller omsorgskontinuitet för brukarna.
Med anledning av socialnämndens remissyttrande och bedömning förslår kommunstyrelseförvaltningen
kommunfullmäktige att avslå motionen då den kommunala hemtjänsten i Nynäshamn redan måste anses
ha fungerande arbetsformer.

Beslutsunderlag
-

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Motion - Inför Skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn.pdf
Tjut - Skönsmomodellen.pdf
Protokollsutdrag - SON 2018-12-18 § 133 - Svar på remiss om Skönsmomodellen
KS-2018-0205-060-Jämförelse-KPB-utfall-2016.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 41

KS § 76/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.

Yrkande
Bernt Månsson (V) yrkar på bifall till motionen.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall till förvaltningens förslag till beslut om att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen eller bifall till Bernt Månssons (V) förslag till beslut om
att fullmäktige bifaller motionen.

Proposition
Daniel Adborn, (L) ordförande, ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 77/19

Sida 42

Dnr KS/2019/0090/141

Förslag till Instruktion till kommunstyrelsens
näringslivsberedning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta näringslivsberedningens förslag till instruktion för beredningen.

Ärendet
Den 24 januari 2019 § 17 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en näringslivsberedning i syfte att med bred
politisk förankring bereda ärenden till kommunstyrelsen i näringslivsfrågor. Beredningen har även fått i uppdrag
att fungera som rådgivande forum för näringslivschefen och tillsammans med näringslivschefen initiera förslag på
insatser och stödja kommunens tillväxtavdelnings arbete med att förbättra företagsklimatet i Nynäshamns
kommun.
Målet med näringslivsberedningens arbete är att kommunorganisationen ska öka förståelsen för företagarnas
villkor. Näringslivets ska även få en ökad tillit till kommunen och företagsklimatet i kommunen ska avsevärt
förbättras.
För att reglera formerna för beredningens arbete har näringslivsberedningen tagit fram ett förslag till instruktion
för beredningen. Instruktionen reglerar bland annat formerna för beredningens sammanträden, närvarorätt,
protokollföring av sammanträden och beredningens syfte och funktion.

Beslutsunderlag
- Bilaga Närlingslivsberedningens förslag till instruktion för näringslivsberedningen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar näringslivsberedningens förslag till instruktion för beredningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar näringslivsberedningens förslag till instruktion för beredningen.

____
Kopia: Akten
Kopia: Näringslivschefen
Kopia: Näringslivsberedningen i Nynäshamns kommun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

§ 78/19

Sida 43

Dnr KS/2019/0151/001

Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö-och
hälsoskyddsförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förslag till ändring av 5 § förbundsordning för Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund.
Förändringen fastställs att gälla från och med den 1 maj 2019.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Tyresö och Haninge kommun fattar
likalydande beslut.

Reservation
Donald Löfving (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendet
Bildande av utskott
Direktionen har bedömt att den nya myndighetsutövning som SMOHF ska ta över från kommunerna medför risk
för att enskilda handläggare hos förbundet utsätts för hot och våld i sitt beslutsfattande. För att minimera dessa
risker vill förbundet sprida ansvaret för myndighetsutövningen till flera politiskt valda företrädare. På så sätt
hoppas förbundet att handläggaren avlastas från onödiga påtryckningar.
Förbundets direktion sammanträder normalt fem gånger per år. För att effektivisera handläggningsprocessen vill
direktionen därför bilda ett utskott som delegeras beslutanderätt av de aktuella ärendetyperna.
Av 9 kap 6 § 2 punkten kommunallagen (2017:725), KL, framgår att förbundsordningen ska ange förbundets
organisation, organets uppgifter och inbördes förhållanden med mera. I och med att det för närvarande inte är
reglerat i förbundsordningen om möjligheten för direktionen att bilda ett utskott föreslår direktionen att 5 §
förbundsordningen kompletteras med ett tillägg som möjliggör för direktionen att inrätta utskott och andra
beredningsorgan.
Beslutsförhet
Av 9 kap 2 § KL framgår att kommunallagen i tillämpliga delar även ska gälla för kommunalförbunden. Vilka delar
av kommunallagen som avses anges dock inte i bestämmelsen vilket kan göra tillämpningen av aktuella
bestämmelser svårtolkad. Bedömning måste därför göras från fall till fall och slutligen lösas och bedömas genom
rättspraxis.
Enligt 5 kap 45 § KL samt 6 kap 27 § KL föreskrivs att nämnderna och kommunfullmäktige som huvudregel är
beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Av 5 kap 55 § KL samt 5 kap 56 § KL framgår även
att utgången av ärenden bestäms genom enkel majoritet, om inte något annat anges i KL eller annan författning.
Genom resonemanget ovan är det troligt att dessa bestämmelser går att tillämpa analogt även vid bedömning av
direktionens beslutsförhet. Vid en omvärldsanalys av förbundsordningar hos andra kommunalförbund i Sverige
så är det dock vanligt att beslutsförheten tydliggörs i förbundsordningen.
För att undvika risk för olika tolkningar av förbundets beslutsförhet föreslås därför att förbundsordningen
kompletteras med en bestämmelse motsvarande KL:s regler kring beslutsförhet för nämnder och fullmäktige.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 44

KS § 78/19
Förslag till ny lydelse
Förbundsordningens 5 § Organisation föreslås med ovan nämnda tillägg få följande lydelse.
”Kommunförbundet är ett förbund med direktion.
Förbundsdirektionen skall bestå av tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare. Haninge kommunfullmäktige utser
fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Nynäshamns och Tyresö kommunfullmäktige utser tre (3) ledamöter
och tre (3) ersättare vardera.
Mandatperioden skall vara den tid som medlemmarna gemensamt bestämmer i samband med val av ledamöter
och ersättare. En mandatperiod får längst sträcka sig t.om. den 31 december det år allmänna val hålls i hela
landet.
Förbundsdirektionen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Den första mandatperioden löper från den 1
januari 2008 t o m den 31 december 2010. För denna period skall en ledamot från Haninge kommun vara
ordförande och en ledamot från Tyresö kommun vara vice ordförande. Därefter skall ordförandeskapet fördelas
mellan kommunerna vart annat år. Nästa period skall ordförandeposten tillfalla Tyresö kommun och en ledamot
från Nynäshamn skall vara vice ordförande. Den som innehaft posten som vice ordförande, skall nästkommande
period inneha ordförandeposten.

För samtliga beslut skall enkel majoritet krävas om inte annat anges i kommunallagen eller annan författning,
sam att minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Förbundsdirektionen bestämmer om utskott och beredningsorgan ska inrättas.

Beslutsunderlag
- Bilaga Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund - Begäran om ändring av
förbundsordning.msg

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förslag till ändring av 5 § förbundsordning för Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund.
Förändringen fastställs att gälla från och med den 1 maj 2019.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Tyresö och Haninge kommun fattar
likalydande beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förslag till ändring av 5 § förbundsordning för Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund.
Förändringen fastställs att gälla från och med den 1 maj 2019.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Tyresö och Haninge kommun fattar
likalydande beslut.
_____
Kopia:
Kopia:
Kopia:
Kopia:

Akten
Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund
Haninge kommun
Tyresö kommun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 79/19

Sida 45

Dnr KS/2019/0015/009

Balanslista april 2019
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige, och
föreslå kommunfullmäktige att styrka de åtgärdade ärendena från balanslistan.
2. Fullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsens beslut läggs till handlingarna och de ärenden som redovisas som åtgärdade stryks från
balanslistan.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista. Balanslistan
redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status
åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste rapporttillfället.

Beslutsunderlag
- Bilaga Balanslista april 2019.xlsx

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige, och
föreslå kommunfullmäktige att styka de åtgärdade ärendena från balanslistan.
2. Den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens beslut läggs till
handlingarna och de ärenden som redovisas som åtgärdade stryks från balanslistan.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige, och
föreslå kommunfullmäktige att styka de åtgärdade ärendena från balanslistan.
2. Den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens beslut läggs till
handlingarna och de ärenden som redovisas som åtgärdade stryks från balanslistan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 46

KS § 79/19

Yrkanden
Daniel Adborn (L) ordförande yrkar på bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunfullmäktige
föreslås att lägga rapporten till handlingarna.
Jean-Claude Menot (SD) lämnar sammanträdet kl. 11.54.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till förvaltningens förslag med
ordförandens tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.

Proposition
Daniel Adborn (L) ordförande, ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förvaltningens förslag med tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige
föreslås lägga rapporten till handlingarna.

____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 80/19

Sida 47

Dnr KS/2019/0168/041

Lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Att uppdra åt förvaltningen att i förstahand söka stadsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun för 2019.
2. Att, i det fall stadsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga sommaren 2019 inte
beviljas, får Kultur- och fritidsnämnden använda maximalt 700 tkr av kommunens ofördelade medel 2019
för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn- och unga i Nynäshamns kommun. Om stadsbidrag för en
lägre summa än 700tkr beviljas för ändamålet får Kultur- och fritidsnämnden använda kommunens
ofördelade medel 2019 för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn- och unga i Nynäshamns kommun
för att täcka skillnaden mellan kostanden och stadsbidraget, dock maximalt 700 tkr.
3. Kommunstyrelsen begär att få återkoppling snarast besked getts angående stadsbidrag från
Socialstyrelsen.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har under flera år haft ambitionen att erbjuda barn och unga kostnadsfria aktiviteter
på loven. 2015 startade Sommarlovsprojektet. Det året fanns inga extra medel för ändamålet och få av
aktiviteterna var kostnadsfria. Ett fåtal föreningar arrangerade sommarläger.
2016 och 2017 ansökte och beviljades Nynäshamns kommun medel från Myndigheten för Ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF, och kunde då höja nivån ordentligt. Många meningsfulla, gratis aktiviteter erbjöds.
2018 delades statsbidraget ut av Socialstyrelsen. Nynäshamns kommun beviljades bidrag och detta år kunde vi
erbjuda aktiviteter under både sommar-, höst- och jullov. Detta var mycket uppskattat och gav kommunens barn
och unga möjlighet till en rikare fritid oberoende av ekonomisk status.
Inför 2019 beslutade Regeringen att inte längre finansiera statsbidraget vilket kultur- och fritidsnämnden ser som
mycket bekymmersamt. Den budget som kultur- och fritidsnämnden i nuläget tilldelats möjliggör inte ett utbud
av aktiviteter under ferierna därför äskas nu dessa medel.
Maria Gard Günster (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, har beslut att å kultur- och fritidsnämndens
vägnar äska 700 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda medel för att även under 2019 kunna erbjuda barn
och unga gratis lovaktiviteter.

Beslutsunderlag
- Bilaga Ordförandebeslut - Äskande av medel till lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun.pdf
- Bilaga Kfn 2019-03-28 - Ändringsbeslut - Äskande av medel till Lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns
kommun.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns
kommun med 700 tkr från kommunstyrelsens ofördelade medel 2019.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 48

KS § 80/19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för lovaktiviteter för
barn och unga i Nynäshamns kommun med 700 tkr från kommunstyrelsens ofördelade medel 2019.

Yrkanden
Anna Ullström (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att:
1. uppdra åt förvaltningen att i förstahand söka stadsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun för 2019.
2. i det fall stadsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga sommaren 2019 inte beviljas,
får Kultur- och fritidsnämnden använda maximalt 400 tkr av kommunens ofördelade medel 2019 för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn- och unga i Nynäshamns kommun. Om stadsbidrag för en lägre
summa än 400tkr beviljas för ändamålet får Kultur- och fritidsnämnden använda kommunens ofördelade
medel 2019 för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn- och unga i Nynäshamns kommun för att täcka
skillnaden mellan kostanden och stadsbidraget, dock maximalt 400 tkr.
Daniel Adborn (L), ordförande, yrkar bifall till Anna Ullströms förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall till förvaltningens förslag till beslut om att bevilja
kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns
kommun med 400 tkr från kommunstyrelsens ofördelade medel 2019, eller bifall till Anna Ullström (S) förslag till
beslut om att:
1. uppdra åt förvaltningen att i förstahand söka stadsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun för 2019.
2. i det fall stadsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga sommaren 2019 inte beviljas,
får Kultur- och fritidsnämnden använda maximalt 400 tkr av kommunens ofördelade medel 2019 för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn- och unga i Nynäshamns kommun. Om stadsbidrag för en lägre
summa än 400tkr beviljas för ändamålet får Kultur- och fritidsnämnden använda kommunens ofördelade
medel 2019 för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn- och unga i Nynäshamns kommun för att täcka
skillnaden mellan kostanden och stadsbidraget, dock maximalt 400 tkr.

Proposition
Daniel Adborn (L), ordförande, ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Anna Ullströms (S) förslag till beslut.
Bodil Toll (M) lämnar sammanträdet kl. 12.05. Håkan Svanberg (M) ersätter Harry Bouveng (M) från och med §
81.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 81/19

Sida 49

Dnr KS/2018/0522/042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018.

Ärendet
Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen och dess avdelningar. En rapportering och bedömning är
gjord utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018 och respektive avdelnings åtagande och aktiviteter.

Beslutsunderlag
- Bilaga Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse 2018 ver 1.0.pdf

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 82/19

Sida 50

Dnr KS/2019/0022/042

Årsredovisning för 2018 - Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning
för 2018.

Protokollsanteckning
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att rätta skrivelsen från felaktigheter till utskicket till
kommunfullmäktige.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2018.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet.

Förvaltningens bedömning
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk
hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i
intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt
balansräkningen återställas inom tre år.
I en avstämning mot balanskravet, där reavinster och VA-verksamhetens resultat exkluderas blir årets
resultat efter balanskravjustering 16,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
- Bilaga Årsredovisning 2018 Nynäshamns kommun ver 1.0.pdf
- Bilaga Bilaga 1 Källförteckning och definition av nyckeltal för indikatorer till MoB 2018.pdf
- Bilaga Bilaga 2 Nyckeltal och nyckeltalsindikatorer samt källförteckning till MoB 2018.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2018.

Yrkanden
Daniel Adborn (L), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag med förvaltningens rättelser av felaktigheter i
skrivelsen.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall till avslag till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Daniel Adborn (L), ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att föreslå fullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2018
med förvaltningens rättelser av felaktigheter i skrivelsen.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 82/19
____
Kopia: Akten
Kopia: Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 51

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 83/19

Sida 52

Dnr KS/2019/0003/002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.

Protokollsanteckning
Patrik Isestad (S) anser att det är märkligt att kommunstyrelsens ordförande överklagar miljö-och
samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärende KS/2018/0124/259-9.

Ärendet
Kommunstyrelsen ordförande Harry Bouveng (M) har undertecknat ett ordförandebeslut rörande fastigheten
Förtennaren 2 i Vansta industriområde. Där ett intentionsavtal har tagits fram mellan kommunstyrelsen och
Barnens bästa där parterna gemensamt ska arbeta för att hitta en lämplig lokalisering för skolan.
KS/2018/0434/619-13
Planeringschefen Mikael Gustafsson och rektor Christina Forsberg har undertecknat ett intentionsavtal om
omlokalisering av skolverksamhet rörande Binomen i fastigheten Förtennaren 2 i Vansta industriområde.
KS/2018/0434/619-14
Kommunstyrelsen ordförande Harry Bouveng (M) har undertecknat en överklagan av beslut om att inte lämna
dispens i efterhand från strandskydd gällande fastigheten Körunda 1:1 rörande en träplatta vid stranden för
yogaändamål och för att tillgängliggöra området skedde utjämning av mark samt avverkade av buskar, sly och
träd. KS/2018/0124/259-9
Planeringschefen Mikael Gustafsson har undertecknat ett delegationsbeslut rörande Informationskalendern UNG.
Resultatet från Stockholmsenkäten visar att alkohol konsumtionen minskar medan droger ökar bland ungdomarna
i Nynäshamn. Detta är ett förbyggande arbete i form av information som riktar sig till ungdomar mellan 12-15 år i
årskurserna 6-9. KS/2019/0173/200-1
Planeringschefen Mikael Gustafsson har undertecknat ett slutbesked för fastigheten Kulan 1, Rumba och rör
nybyggnaden av förskolan Cykelskogen. Förskolegården kommer att återställas under våren samt radonmätning
kommer att ske under uppvärmningssäsongen. Dessa brister bedöms vara försumbara varför slutbesked kan
medges. KS/2017/0133/232-8
Kommun direktör Tommy Fabricius och mark & exploateringschefen Caroline Thunström har undertecknat ett
beslut om nedskrivning av säkerhet i projektet Trollstamalm. För att fullgöra Exploatörens åtaganden enligt
avtalet ”Exploateringsavtal för del av Trollsta 8:1 m fl”, tecknat 2009-10-01/2010-04-23, överlämnade
Exploatören säkerhet i form av pantbrev till Kommunen. Genom överenskommelse mellan parterna har
pantbrevet ersätts med en inbetalad deposition till Kommunen på ett belopp om 1 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen skriver ner säkerheten för fullgörandet av Exploatörens åtaganden med 150 000 kronor, vilket
innebär en återbetalning till Exploatören på
850 000 kronor. KS/2010/0044/251-56

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 53

KS § 83/19
Sanna Jansson kommunjurist av undertecknat en begäran om allmän handling om att få ta del av kommunens
avtal för inköp/hyra av mobiltelefoner och läsplattor, samt kommunens avtal för inköp/hyra/outsourcing av det
system som kommunen använder för att managera och skydda denna utrustning. Nynäshamns kommun beslutar
att lämna ut de begärda handlingar med undantag för uppgifter som omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). KS/2019/0009/020-20
Kommun direktör Tommy Fabricius har undertecknat ett yttrande över remiss betänkandet, Kompletteringar till
den nya säkerhetsskyddslagen ( SOU 2018:82 ) där kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något yttrande till
remissen. KS/2019/0068/167-2
Exploateringschefen Caroline Thunström och H2 Entreprenad & Trädfällning Lars Nilsson har undertecknat
upplåtelse gallring för motorsågsutbildning, nivå A-C. KS/2017/0429/266-3
Yvonne Persson kommunjurist av undertecknat en begäran om allmän handling om att få ta del av alla som sitter
i kommunens nämnder och alla som är politiskt tillsatta i kommunala bolag och dylika verksamheter.
Nynäshamns kommun beslutar att lämna ut de begärda handlingar med undantag för uppgifter som omfattas av
sekretess enligt 39 kap 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, samt 10 §
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), OSF. KS/2019/0009/020-17
Kommunstyrelsen ordförande Harry Bouveng (M) har undertecknat en rättegångsfullmakt för arbetsrättsjuristerna
vid Sveriges kommuner och landsting rörande målet T 9688-18. KS/2018/0534/021-1
Pärm med anställningsavtal.
Pärm med tjänstledighet enligt pensionspolicyn.
Pärm med facklig tid Lärarförbundet LR.
Pärm med facklig tid övriga fackförbund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 84/19

Sida 54

Dnr KS/2019/0030/069

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2019/0026/042-1
Protokoll - Södertörns brandförsvarsförbund 2019-02-08
KS/2019/0024/042-1
Protokoll från direktionssammanträde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund - 2019-02-26
KS/2019/0001/009-49
Arbetsmiljöverket besöker regioner och 290 kommuner för att informera om arbetsmiljöfrågor och hur
arbetsmiljölagen fungerar
KS/2019/0022/042-2
Protokollsutdrag Son § 17/19 - Socialnämndens bokslut 2018
Protokoll - Smohf 2019-02-26
Protokoll - AB Vårljus 2019-01-23
AB Vårljus 2019-02-20

KS/2019/0024/042-3
KS/2019/0018/106-4
KS/2019/0018/106-5 – Protokoll

KS/2019/0028/042-2
Protokoll 2019-03-14 - Södertörns överförmyndarnämnd
KS/2019/0026/042-2
Protokoll - Sbff 2019-03-15, samt årsredovisning 2018, revisorernas redogörelse, revisionsrapport och
revisionsberättelse

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 55

KS § 84/19

Beslutsunderlag
-

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Måluppföljning 2018.pdf
Protokoll - 2019-03-14 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Protokoll - AB Vårljus 2019-01-23.pdf
Protokoll - AB Vårljus 2019-02-20.pdf
Protokoll från direktionssammanträde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund - för
kännedom.msg.msg
- Bilaga Protokoll meddelande om justering samt handlingar.msg.msg
- Bilaga Protokoll SON 2019-02-26_§ 17.pdf
- Bilaga Revisionsberättelse.pdf
- Bilaga Revisionsrapport PwC.pdf
- Bilaga Revisorernas redogörelse.pdf
- Bilaga Son § 17 2019 - Tj - Bokslut 2018.pdf
- Bilaga Statistikbilaga Bokslut 2018.pdf
- Bilaga Södertörns överförmyndarnämnd - Årsredovisning 2018.pdf
- Bilaga §14 Årsredovisning 2018.pdf
- Bilaga 2019-02-08.pdf
- Bilaga 2019-02-26 omedelbar justering SMOHF.pdf
- Bilaga 2019-02-26 omedelbar justering.pdf
- Bilaga 2019-02-26 SMOHF.pdf
- Bilaga 2019-02-26.pdf
- Bilaga 2019-03-15.pdf
- Bilaga Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner.msg.msg
- Bilaga Bokslut för socialnämnden 2018.pdf
- Bilaga Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner under
våren.pdf
- Bilaga Justerat protokoll Smohf 2019-02-26 för kännedom.msg
- Bilaga Justerat protokoll Smohf 2019-02-26 för kännedom.msg.msg
- Bilaga Meddelande om justering från förbundsdirektionens sammanträde.pdf
- Bilaga Meddelande om justering.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 85/19

Sida 56

Dnr KS/2019/0033/008

Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om cirkulären till handlingarna.

Ärendet
19:06

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
Viktig information från SKL

https://skl.se/5.61a47c8f168ec63cf50697bc.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular

19:09

Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i fritidshem
Viktig information från SKL

https://skl.se/5.741f521a169687e8d76a69e9.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular

19:11

Hantering av karensavdraget för anställda på RiB
Viktig information från SKL

https://skl.se/5.66e0674d16988f49bac2ff64.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular

19:15

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige
Viktig information från SKL

https://skl.se/5.1b0475971699a2c795819f30.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om cirkulären till handlingarna.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 86/19

Sida 57

Dnr KS/2019/0034/008

Kurser och Konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om cirkulären till handlingarna.

Ärendet
Kurs 18: Ett paradigmskifte i stadsutvecklingen - välkommen till den framtidssäkra staden
Inkom: 2019-02-18
Datum: Tisdag, 14 maj 2019 klockan 08:30
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Ämne: Staden, samhället och mobiliteten
Anmälan: https://magnetevent.se//Event/framtidssakra-staden-26108/#28294
Pris: 4495 exkl moms, Early Bird - Boka senast den 14 april och få 500 kr i rabatt per person
Kurs 19: Välkommen till Bostadsmötet
Inkom: 2019-02-18
Datum: 15-16 maj
Plats: Biskopsgatan 3, Uppsala
Ämne: Bygga och bo i omställningsstaden
Anmälan: www.ibf.uu.se/bostadsmotet
Pris: 2 700 kr
Kurs 20: Alla partiledare klara för Järvaveckan 2019!
Inkom: 2019-02-20
Datum: 12-16 juni
Plats: Spånga IP
Ämne: Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna
Anmälan: http://jarvaveckan.se/
Pris: Gratis för besökare
Kurs 21: Träffsäkra analyser för kommunernas bostadsplanering
Inkom: 2019-02-27
Datum: 10-11 april
Plats: Quality Hotel Friends i Solna
Ämne: Bostadsbehov, billigare bostäder, paneldebatter och föreläsningar
Anmälan: https://magnetevent.se//Event/bostadsforum-2019-27406/#29753
Pris:4995-6995 kronor
Kurs 22: Kommunal ekonomi för förtroendevalda
Inkom: 2019-03-04
Datum: 6 maj
Plats: Stockholm ej specificerat
Ämne: Introduktion i den kommunala ekonomin
Anmälan: Gå in på www.pwc.se/academy, eller maila till anette.thrygg@pwc.com.
Pris: 4 500 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Dokumentation, lunch och kaffe ingår i priset.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 58

KS § 86/19
Kurs 23: Tylösandsdagarna 2019 - Spionage i modern tid
Inkom: 2019-03-12
Datum: 28 MAJ 2019
Plats: Hotel Tylösand, Halmstad
Ämne: Hoteten mot svenska organisationer, företag och myndigheter
Anmälan: http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/kompetensforsorjning-i-kronoberg/kurser-och-konferenser/aktuella-kurser/spionage-i-modern-tid/
Pris: 2 495 kronor och inkluderar kostnad för fika och lunch
Kurs 24: Forum infrastruktur - digitaliseringen river gamla murar
Inkom: 2019-03-14
Datum: 3 december 2019
Plats: Stockholm Waterfront Congress Center
Ämne: Forum infrastruktur är Dagens Nyheters och Dagens industris nya satsning på en branschöverskridande
mötesplats för infrastruktur. Transport, energi och telekom
Anmälan:http://www.konferens.di.se/app/attendee/new_registration.asp?UTM_CAMPAIGN=DN_19_12_infrastruktur_intresseanmÃ¤lan1.2,%20DN_19_12_infrastruktur_intresseanmÃ

¤lan1&REGLINEPAGENO=1&ELQTRACKID=693b92cdc29d48afb94164fc6bfbb168&UTM_MEDIUM=email,%20email&UTM_SOURCE=Eloqua,%20Eloqua&LANGUAGEID=1&EL
QAID=23396&PROJECTID=13556&CLEAR=yes&REGLINENO=5&REGLINEID=69330&EDIT=off&ELQ=4c39f161857f4610ade2d3fc127256ae&ELQAT=1&ELQCAMPAIGNID=16
751

Pris: Endast intresseanmälan, pris ej specificerat

Kurs 25: Högt tryck på anmälningarna till Mötesplats samhällsbyggande 17-18 juni
Inkom: 2019-03-14
Datum: 17-18 juni
Plats: Slaktkyrkan, i Slakthusområdet strax söder om Stockholm city
Ämne: Samhällsbyggande Konferensen
Pris: 4900-5900 exkl moms
Kurs 26: BUY SOCIAL IMPACT - STOCKHOLM 29.04.2019
Inkom: 2019-03-19
Datum: 29 april 2019, 10.00 – 17.00
Plats: Census möte – Klara Södra Kyrkogata 1 (våning 9)
Ämne: Främja civilsamhället och den sociala ekonomin genom reserverade kontrakt i upphandling och
andra möjligheter
Pris: Konferensen är kostnadsfri
Kurs 27: Tylösandsdagarna 2019 [2019KC19159]
Inkom: 2019-03-19
Datum: 27-29 MAJ 2019
Plats: Tylösand
Ämne: Kompetensutveckling och nya möten för dig i offentlig verksamhet.
Anmälan: WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA
Pris: Beroende på dag och kurs
Kurs 28: Inbjudan - Webbinariet "Ett öppet samtal i demokratins namn - två perspektiv som möts"
Inkom: 2019-03-20
Datum: 10 april
Plats: Webbsänt seminarium
Ämne: Webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda
Anmälan: Gör din anmälan via denna länk (öppnas i nytt fönster)
Pris: Seminariet är kostnadsfritt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 86/19
Kurs 29: KRIS 2019
Inkom: 2019-03-18
Datum: 10-11 april
Plats: Sundspärlan, Helsingborg
Ämne: Krishantering och kriskommunikation
Anmälan: http://www.kris2019.se/anmalan
Pris: 3.850 kr exkl. moms. för två dagar konferens, Kaffe, luncher, buffé och dokumentation

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 59

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 87/19

Kansliavdelningen informerar
Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens nästa sammanträde.

______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 60

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 88/19

Rapport näringslivsfrågor
Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens nästa sammanträde.

______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 61

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 62

KS § 89/19

Socialförvaltningen informerar
Ärendet
Indra Stenhammar, gruppchef, informerar om parboendegarantin hos äldreomsorgen med anledning av ett
personärende hos socialförvaltningen.
Marlen Terrell, tf socialchef, informerar om ett individärende hos socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet
som cirkulerar i media.

Föredragning
Marlen Terrell, tf socialchef, och Indra Stenhammar, avdelningschef, föredrog ärendet.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 63

KS § 90/19

Övriga frågor
1. Nynäshamns kommuns skötsel av skogsmark
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att väcka ärende om Nynäshamns kommuns skötsel av skogsmark och överlämnar
ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för besvarande.

Ärendet

Den 2 april 2019 inkom Lena Dafgård (SN) med ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2019,
dnr KS/2019/0202/008, gällande Nynäshamns kommuns skötsel av skogsmark. Sorundanet önskar att
kommunstyrelsen beslutar att
1. stormskadat virke snarast forslas ut från kommunens mark
2. kommunen ser över avtal med entreprenörer, så att det finns avtal för att åtgärda utförsel av
stormskadat virke, samt
3. en handlingsplan utarbetas för hur kommunens ska sköta den skogsmark som kommunen äger.

2. Kommunens uppsiktsplikt över nämnderna
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

3. Klimatkommunerna
Ärendet

Emma Solander (MP) ställer fråga om konferens klimatkommunerna och vem ska representera kommunen?
Emma Solander (MP) får återkoppling av Daniel Adborn (L), ordförande.

4. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i fullmäktige
Ärendet

Bernt Månsson (V) ställer fråga om KS § 2019-04-04 85 Cirkulär - punkt 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
från fullmäktige - Viktig information från SKL. Bernt Månsson (V) får återkoppling från Linn Marsten,
personalchef.
___
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

KS § 91/19

Sida 64

KS/2019/0097/291

Svar på återremiss avseende investering, ombyggnation av
delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förvaltningens ska komplettera ärendet med tre
stycken konsultrapporter:
1. Summering gällande okulärbesiktning – Sunnerbyskolan Nynäshamn, 2018-11-27.
2. Förstudie VVS-installationer SUNNERBYSKOLAN, 2018-11-27.
3. Statusbesiktning Sunnerbyskolan Carl Bondes Väg 12 Sorunda, 2018-12-03.

Ärendet
2018 uppdagades fuktproblematik i Sunnerby förskola. Förvaltningen konstaterade att problemen inte var
av akut karaktär men att verksamheten behövde ha en annan lösning på sikt. Verksamheten blev lovad
att flytta ”inom ett år”.
Efter detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat, BUN § 138/2018, om att verkställa en flytt av
Sunnerbyskolans årskurs 7-9 till Vanstaskolan. I samma beslut uppdrog nämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att inleda projektering för att bygga in Sunnerby förskola samt en matsal i
Sunnerbyskolan.
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 44/2019 att återemittera ärendet. Ett särskilt yttrande med frågor
bilades protokollet. Frågorna redovisas i tur ordning med svar under varje fråga.
I beredningen av svaret på återremissen har barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.
Förvaltningen gör efter återremissen samma bedömning som tidigare. Den föreslagna lösningen svarar mot
behoven, är långsiktigt hållbar och ekonomiskt effektiv.
Hela projektet är ett stort ekonomiskt åtagande men kommunen behöver agera strategiskt i vad
investeringsmedel används till för att klara av de behov som finns. Kommunen har ett stort
underhållsbehov, i vissa fall kommer lokaler att helt behöva ersättas. För att klara av den förväntade
befolkningsökningen kommer även nyproduktion att bli aktuellt. Samtidigt som allt detta sker har
kommunen åtaganden i exploateringar som kortsiktigt är utgiftsdrivande samt utbyggnaden av VA-nätet
på landsbygden.

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa ombyggnationerna samt
ianspråkta 27 miljoner kr ur nämndens investeringsram 2019 för ändamålet.
2. Bevilja igångsättningstillstånd för projektet.
3. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inleda
ombyggnationen av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning
och underhåll.
4. Föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner till miljöoch
samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ombyggnationerna.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-04

Sida 65

KS 91 § 19

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar på att ärendet återremitteras för att förvaltningens ska komplettera ärendet med tre
stycken konsultrapporter:
1. Summering gällande okulärbesiktning – Sunnerbyskolan Nynäshamn, 2018-11-27.
2. Förstudie VVS-installationer SUNNERBYSKOLAN, 2018-11-27.
3. Statusbesiktning Sunnerbyskolan Carl Bondes Väg 12 Sorunda, 2018-12-03.
Donald Löfving (SD), Patrik Isestad (S) samt Bernt Månsson (V) yrkar på bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag till
återremiss.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut om att kommunstyrelsen:
1. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa ombyggnationerna samt
ianspråkta 27 miljoner kr ur nämndens investeringsram 2019 för ändamålet.
2. Bevilja igångsättningstillstånd för projektet.
3. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inleda
ombyggnationen av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning
och underhåll.
4. Föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ombyggnationerna.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag om att ärendet
ska återremitteras för att förvaltningens ska komplettera ärendet med tre stycket konsultrapporter eller bifall till
ordförandens förslag om att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Daniel Adborn (L), ordförande, ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet för att förvaltningens ska komplettera ärendet med tre
stycket konsultrapporter:
1. Summering gällande okulärbesiktning – Sunnerbyskolan Nynäshamn, 2018-11-27.
2. Förstudie VVS-installationer SUNNERBYSKOLAN, 2018-11-27.
3. Statusbesiktning Sunnerbyskolan Carl Bondes Väg 12 Sorunda, 2018-12-03.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

