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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-15
Beslutande
Ola Hägg (S)
Harry Bouveng (M)
Liselotte Vahermägi (S)
Agneta Tjärnhammar (M)
Incan Löfstedt (SD)
Thomas Johansson (S)
Bodil Toll (M)
Daniel Adborn (L)
Kristian Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam Malm (V)
Maria Schneider (S)
Georgios Tsiouras (M)
Maria Gard Günster (C)
Linda Walkeby (S)
Marcus Svinhufvud (M) tjänstgör istället för Jacob Gegerfeldt (M)
Whille Karlsson (S), vice ordförande
Greta Olin Landström (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN)
Nicholas Nikander, (L) ordförande
Fredrik Brodin (M)
Bengt Holwaster (MP)
Johan Augustsson (S)
Rolf Åberg (SN) från 16.13.
Eleonore Österberg (V) tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V)
Helene A.Johnsson (M) tjänstgör istället för Ammar Baldawi (M)
Helen Sellström-Edberg (S)
Jan-Ove Andersson (SD)
Antonella Pirrone (KD)
Agneta Hagström (M)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Ralf Kullman (M)
Parwana Sohrabi (S)
Leif Öbrink (L)
Bernt Månsson (MP)
Ove Forsberg (S)
Gunnel Jonsson (M)
Per Ranch (SN)
Eva Westin Gustafsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Monika Kullman (M)
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Fredrik Sönnergren (M)
Panagiota Pontikis (L)
Bo Persson (L)
Noomi Herzberg Öberg (KD)
Eva Lena Nordberg (KD)
Gill Lagerberg (S) från 15.30
Lars-Åke Lundin (S)
Kathe Nilsson (S)
Janice Boije Junerud (S)
Inger Andersson (S)
Eleonore Österberg (V)
Anders Eriksson (MP)
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2017-11-15
Kf § 224

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 38 ledamöter.
Rolf Åberg (SN) närvarade vid mötet som angetts ovan men trädde inte in i
tjänstgöring på grund av pågående handläggning.
_______________________
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Sammanträdesdatum

2017-11-15
Kf § 225

Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
2 november 2017.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 7 november 2017.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 3 november 2017.

_______________
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Sammanträdesdatum

2017-11-15
Kf § 226

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Harry Bouveng (M) och Maria Schneider
(S) att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll på
kansliavdelningen den 23 november 2017 klockan 18.00.

________________
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Sammanträdesdatum

2017-11-15
Planeringschef
MSN
SRV
Akten

Kf § 227
Dnr KS/2017/0318/450-2

Renhållningstaxa 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget för renhållningstaxa 2018.
Ärendet
SRV har tillsammans med sin styrelse tagit fram ett förslag till renhållningstaxa
för år 2018 och framåt. Den behöver nu godkännas av de fem kommuner som
ingår i SRVs verksamhetsområde. Justeringarna som föreslås nu kan i korthet
förklaras med
•
•

•
•

Generella kostnadsökningar
Korrigering av större differenser taxa/kostnad gällande framför allt
hämtning av matavfall i restaurang och storkök samt tömning av
fettavskiljare
Prishöjning på osorterat hushållsavfall för enbostadshus för att främja
utsortering av matavfall och fler fraktioner ”Sortera hemma”
Sänkt pris för tömning av bottentömmande behållare

Bakgrund
Inom de närmaste åren planeras taxan att gås igenom i grunden, parallellt med
arbetet att ta fram en ny avfallsplan. Taxan för 2018 innebär endast en justering av
gällande taxa.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget för
renhållningstaxa 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget för
renhållningstaxa 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 231.
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Sammanträdesdatum

2017-11-15
SMOHF
Haninge kom.
Tyresö kom.
Kanslichef
Akten

Kf § 228

Dnr KS/2017/0347/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom animaliska biprodukter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
att gälla från och med den 1 januari 2018.
Ärendet
Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete med
offentlig kontroll inom området animaliska biprodukter. Kontrollen regleras i EGförordningar samt lag om foder och animaliska biprodukter med förordning och
föreskrifter. Syftet med kontrollen är framför allt att undvika att smitta sprids och
att djur och människor därigenom kan komma till skada.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn
justeras från
1150 konor till 1220 kronor i 2018 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått
från Sveriges
kommuner och landstings (SKL) upplägg för beräkning av timavgift.
Förbundet kan inte ta ut avgift för allt arbete inom området. Exempel på åtgärder
som inte kan avgiftsbeläggas är handläggning av obefogade klagomål, besvarande
av frågor, information och service till allmänheten, allmän information till
företagare, besvarande av remisser, branschvisa informationskampanjer samt
service till företagare som inte är direkt kopplade till tillsynen. Detta arbete ska
finansieras av kommunerna.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari
2018.
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Sammanträdesdatum

2017-11-15
Kf § 228
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
animaliska biprodukter att gälla från och med den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
animaliska biprodukter att gälla från och med den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 232.
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Sammanträdesdatum

2017-11-15

Kanslichef
SMoHF
Haninge kom.
Tyresö kom.
Akten

Kf § 229

Dnr KS/2017/0348/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoförbunds
arbete med offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet att gälla
från den 1 januari 2018.
Ärendet
Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Livsmedelskontrollen utgår från Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/204 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder-och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd. I förordningen anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och
genomföras samt hur den ska finansieras.
Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL)
underlag och omfattar en timtaxa för kontroll och registrering. Storleken på den
årliga kontrollavgiften för ett visst företag beror sedan på vilken typ av livsmedel
som hanteras, storleken på produktionen och vilka konsumentgrupper som är
aktuella. Detta bedöms utifrån det system för riskklassning som
Livsmedelsverket tagit fram. Riskklassningen ger en kontrolltid som sedan
multipliceras med timavgiften. Förbundet föreslår att timavgiften justeras från 1
360 kronor till 1 430 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari
2018.
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2017-11-15
Kf § 229
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 232.
_____________________________________
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Sammanträdesdatum

2017-11-15
SMHOF
Haninge kom.
Tyresö kom.
Kanslichef
Akten

Kf § 230
Dnr KS/2017/0349/206-2

Taxa för Södertörns miljö-och
hälsoskyddsförbundets arbete med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken att gälla från och med den 1 januari 2018.
Ärendet
Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete enligt Miljöbalken, undantaget strandskydd.
Miljöbalken omfattar i huvuds sak förbundets arbete med miljöskyddstillsyn samt
hälsoskyddstillsyn. Miljötillsynen riktar sig främst till verksamheter som
definieras som miljöfarliga i 9 kap. Miljöbalken, men omfattar även
kemikaliehantering, avfallshantering, förorenade områden m.m.
Hälsoskyddstillsynen riktar sig främst till verksamheter som kan
antas påverka människors hälsa. Inom hälsoskyddstillsynen hanteras även frågor
som olika störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa.
Förbundet tar ut avgift för arbetet med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
utifrån den taxa som fullmäktige i respektive kommun bestämmer. Förbundets
taxa utgår från en timavgift, vilken för närvarande är 1 150 kronor men föreslås
höjas till 1 220 kronor i 2018 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från
Sveriges kommuner och landstings (SKL) upplägg för beräkning av timavgift.
Till taxan hör två bilagor vilka anger de avgifter som ska tas ut för olika typer av
ärenden och branscher vad gäller prövning och tillsyn. Förbundets avgifter utgår i
huvudsak från fasta avgifter där grunden är ett visst antal timmar för
återkommande tillsyn alternativt ärendeprövning.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att
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Sammanträdesdatum

2017-11-15
Kf § 230
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken att gälla från och med den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken att gälla från och med den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 234.
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Sammanträdesdatum

2017-11-15

SMOHF
Haninge kom.
Tyresö kom.
Kanslichef
Akten

Kf § 231
Dnr KS/2017/0350/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoförbunds
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa, för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel, att gälla från 1 januari 2018.
Ärendet
Den 1 november 2009 trädde lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel ikraft. Kommunerna fick i och med detta ett utökat tillsynsansvar vilket
innebär att den kommun där detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska
kontrollera att lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
följs.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete enligt ovan nämnda lag. Enligt 23§ i samma lag får kommunfullmäktige
meddela föreskrifter om avgifter för förbundets kostnader för kontroll. Det står
kommunfullmäktige fritt att bestämma taxan och avgiftens storlek ställt mot att
avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader som förbundet har för
arbete med prövning och tillsyn.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn
justeras från 1360 kr till 1430 kr i 2018 års taxa. Vid beräkningen har förbundet
utgått ifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) upplägg för beräkning av
timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2018.
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2017-11-15
Kf § 231
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen
taxa, för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla från 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutade i ärendet den 25 oktober 2017 § 235.
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Sammanträdesdatum

2017-11-15

SMOHF
Haninge kom.
Tyresö kom.
Kanslichef
Akten

Kf § 232

Dnr KS/2017/0351/206-2

Taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt
strålskyddslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla från den
1 januari 2018.
Ärendet
Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas
arbete enligt
strålskyddslagens bestämmelser vad gäller tillsyn av solarieverksamheter. För
tillsyn och
ärendehandläggning tas en avgift ut.
Enligt 43§ strålskyddslagen (1988:220), 16§ strålskyddsförordningen (1988:293)
och 8§ Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och
artificiella solningsanläggningar får fullmäktige meddela föreskrifter om avgifter
för förbundets kostnader för kontroll. Det står kommunfullmäktige fritt att
bestämma om taxan och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i
rimlig proportion till de kostnader som förbundet har för prövning och tillsyn.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med kontroll justeras från
1 150 kronor
till 1 220 kronor i 2018 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från
Sveriges kommuner
och landstings (SKL) upplägg för beräkning av timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2018.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta
föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn
enligt strålskyddslagen, att gälla från den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen beslutade i ärendet den 25 oktober 2017 § 236.
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Sammanträdesdatum

2017-11-15

SMOHF
Haninge kom.
Tyresö kom.
Kanslichef
Akten

Kf § 233
Dnr KS/2017/0352/206

Taxa för Södertörns miljö-och
hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för Södertörns miljö-och
hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer, från
den 1 januari 2018.
Ärendet
Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund utför den kommunala tillsyn som avses
i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Enligt lagen får avgift tas ut för
tillsynen och lagen ger kommunen rätt att meddela föreskrifter om
tillsynsavgiftens storlek. Utgångspunkten i förarbetena (prop. 2013/14:144 s 93)
är att den som orsakar en kostnad också ska betala för den.
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn
justeras från 1150 kr till 1220 kr i 2018 års taxa. Vid beräkningen har förbundet
utgått från Sveriges kommuner och landstings (SKL) upplägg för beräkning av
timavgift.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och
föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta
föreslagen taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt
lagen om sprängämnesprekursorer, från den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta
föreslagen taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt
lagen om sprängämnesprekursorer, från den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 237.
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2017-11-15

Ks
Kfn
Bun
Msn
Son
Ec
Akten

Kf § 234
Dnr KS/2017/0136/041

Mål och budget 2018-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2018 till 19:85 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2018-2021 för Nynäshamns kommun från
Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr, varav
högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns
kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i
vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och
kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller
såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget
kapital för oförutsedda händelser.
7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2018
till 1,75 %.
8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd
utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i
kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i
kalenderkvartalets första månad.
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Ärendet
Mål och budget har under året beretts vid olika tidpunkter. En remissversion för
Mål och budget utsändes den 30 mars för beredning i respektive nämnd och
politiska partier. Kommunstyrelsen beslutade om Mål och budget 21 juni. Under
hösten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet arbetat med
budgeten. Den 28 september erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos.
Dessa förändringar tillsammans ger en reviderad version av mål och budget för
perioden 2018 – 2021. Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2017 dvs 19,85 kr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2018 till 19:85 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2018-2021 för Nynäshamns kommun.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr, varav
högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns
kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i
vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och
kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller
såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget
kapital för oförutsedda händelser.
7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2018
till 1,75 %.
8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd
utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i
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kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i
kalenderkvartalets första månad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2018 till 19:85 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2018-2021 för Nynäshamns kommun från
Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr, varav
högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns
kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i
vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och
kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller
såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget
kapital för oförutsedda händelser.
7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2018
till 1,75 %.
8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd
utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i
kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i
kalenderkvartalets första månad.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 1 november 2017 § 247.
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Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige beslutar att begränsa talartiden enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande: 15 minuters talartid.
Borgerlig allians för Nynäshamn: 15 minuters talartid.
Sverigedemokraterna, Sorundanet och Vänsterpartiet:10 minuters talartid.
Styrande majoritetens nämndordföranden 5 minuter/nämnd och borgerlig
allians för Nynäshamn 5 minuter/ nämnd.
Därefter börjar den allmänna debatten med vanlig debattordning.
Inga repliker förs under föredragningarna utan i anslutning till den allmänna
debatten.
Föredragning och yrkanden
Daniel Adborn (L) föredrar majoritetens (Socialdemokraterna, Liberalernas och
Miljöpartiets) förslag till budget.
Den politiska ledningen har ordet fogas till protokollet såsom bilaga A.
Harry Bouveng (M), oppositionsråd, föredrar alliansens förslag till budget och
yrkar bifall till densamma, samt jämkar förslaget med majoritetens p. 8 på så vis
att partistödet ska utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första
månad.
Jan- Ove Andersson (SD), föredrar Sverigedemokraternas förslag till beslut och
yrkar bifall till densamma.
Lena Dafgård (SN), föredrar Sorundanets förslag till beslut.
Miriam Malm (V), föredrar Vänsterpartiets förslag till beslut och yrkar bifall till
densamma, dock att förslagets punkt 1 ska avse 2018, samt jämkar förslaget med
majoritetens p. 8 på så vis att partistödet ska utbetalas senast den 25:e dagen i
kalenderkvartalets första månad.
Paus 15.58- 16.00
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) föredrar
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barn- och utbildningsnämndens del av majoritetens budgetförslag och yrkar bifall
till majoritetens budgetförslag.
Marcus Svinhufvud (M) föredrar barn – och utbildningsnämndens del av
alliansens budgetförslag och yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) föredrar socialnämndens del av
majoritetens budgetförslag och yrkar bifall majoritetens budgetförslag.
Agneta Tjärnhammar (M) föredrar prioriteringarna för socialnämndens område i
alliansers budgetförslag och yrkar bifall densamma.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L)
föredrar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del av majoritetens
budgetförslag och yrkar bifall till detsamma.
Bodil Toll (M) föredrar prioriteringarna för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens område i alliansens budgetförslag och yrkar bifall till
densamma.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Linda Walkeby (S) föredrar kultur- och
fritidsnämndens del av majoritetens budgetförslag och yrkar bifall till densamma.
Harry Bouveng (M) föredrar prioriteringarna för kultur- och fritidsnämndens
område i alliansens budgetförslag.
Ajournering
Mötet ajournerades mellan kl. 16.34– 16.45
Kommunfullmäktige fortsätter att debattera budgetförslagen:
Lena Dafgård (SN), Maria Gard Günster (C) , Miriam Malm (V) Ola Hägg (S),
Kristian Ek (MP), Leif Öbrink (L), Harry Bouveng (M), Incan Löfstedt (SD),
Bernt Månsson (MP), Maria Schneider (S), Antonella Pirrone (KD), Eleonore
Österberg (V), Johan Augustsson (S), och Marcus Svinhufvud (M), deltar i den
allmänna debatten.
Yrkanden fortsättning
Kristian Ek (MP), Leif Öbrink (L), Greta Landström Ohlin (PPiN), Bernt
Månsson (MP), Maria Schneider (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
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Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Sorundanets budgetförslag samt avslag till
majoritetens p. 4.
Antonella Pirrone (KD) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till alliansens
budget.
Eleonore Österberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Föreslagna
beslutssatser hanteras punkt för punkt där kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
I de fall det finns ett motförslag kommer det att ställas mot kommunstyrelsens
förslag. Finns fler än ett motförslag kommer samtliga förslag ställas mot varandra.
Om votering begärs genomförs en kontrapropositionsvotering med motförslagen för
att utröna vilket av motförslagen som har starkast stöd och därefter kommer detta
förslag att ställas mot kommunstyrelsens förslag. Propositionsordningen blir som
följer.
Beslutspunkt 1
Bifall till kommunstyrelsens förslag till att fastställa skattesatsen för
kommunalskatten år 2018 till 19:85 kr per skattekrona eller bifall till
Vänsterpartiets förslag om att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2018
till 20,85 kr per skattekrona.
Beslutspunkt 2
Bifall till att fastställa Mål och budget för år 2018-2021 för Nynäshamns kommun
i enlighet med majoritetens budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Liberalerna, bifall till alliansens budgetförslag, bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag, eller bifall till Sorundanets budgetförslag.
I det fall Vänsterpartiets förslag i beslutspunkt 1 får bifall ställer ordförande även
proposition på bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Beslutspunkt 3
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin
delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för långoch kortfristiga lån på 1 100 mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till
företag inom koncernen Nynäshamns kommun eller bifall till Sorundanets förslag
att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
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befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 500 mkr, varav
högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns
kommun.
Beslutspunkt 4
Bifall till kommunstyrelsens förslag att såsom egen skuld ingå borgen för
Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader eller bifall till
Lena Dafgårds (SN) avslagsyrkande.
Beslutspunkt 5
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin
delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst
hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda
dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total
borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande
ränta och kostnader eller bifall till Sorundanets förslag om att kommunstyrelsen
får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag, i vilka
kommunen äger minst hälften av aktierna, och kommunalförbund, i vilka
kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och
kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 675 mkr.
Beslutspunkt 6
Bifall till kommunstyrelsens förslag att ge bemyndigande för kommunstyrelsen att
disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.
Beslutspunkt 7
Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa den nominella räntesatsen för
beräkning av kapitalkostnaderna 2018 till 1,75 %.
Beslutspunkt 8
Bifall till kommunstyrelsens förslag att till de i kommunfullmäktige
representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per
parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet
utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad eller bifall till
Sorundanets förslag att till de i kommunfullmäktige representerade politiska
partierna ska utgå partistöd enligt följande grunder: grundstöd 47 000 kr/år per
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parti, mandatstöd 23 000 kr/år per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet
utbetalas med en fjärdedel den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om
det inte vid ett särskilt läge finns skäl att senarelägga betalningen. Med tanke på
vår kommuns ekonomiska läge, anser vi att det är rimligt att spara även på
partistödet och föreslår därför en sänkning av partistödet.
Proposition
Proposition 1
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 1 och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. Då Vänsterpartiets förslag
inte vunnit bifall frånfalles yrkande om bifall under proposition 2.
Proposition 2
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 2 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
Mål och budget för år 2018-2021.
Moderaternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets, Sorundanets,
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Proposition 3
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att
kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr, varav
högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns
kommun.
Sorundanets ledmöter reserverar sig mot beslutet.
Proposition 4
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 4 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att såsom egen
skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
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Sorundanets ledmöter reserverar sig mot beslutet.
Proposition 5
Ordförande (L) stället proposition enligt beslutspunkt 5 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att
kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i
vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och
kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller
såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sorundanets ledmöter reserverar sig mot beslutet.
Proposition 6
Ordförande (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 6 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att ge
bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget
kapital för oförutsedda händelser.
Proposition 7
Ordförande (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 7 och finner att
kommunfullmäktige beslutat om att bifalla kommunstyrelsens förslag att fastställa
den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2018 till 1,75 %.
Proposition 8
Ordförande (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 8 och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsn förslag att till de i
kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med:
grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i
kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i
kalenderkvartalets första månad.
Sorundanets ledmöter reserverar sig mot beslutet.
___________________________________
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