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2016-11-16
Plats och tid

Folkets Hus, Nynäshamn 2016-11-16 kl. 15.00 – 20:05

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Per Ranch (SN) och Ove Forsberg (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen den 23 november kl. 10:00
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Sekreterare
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§166- 180

Yvonne Persson
Ordförande

Leif Öbrink (L)
Justerande

Per Ranch (SN)

Ove Forsberg (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Yvonne Persson
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Sammanträdesdatum

2016-11-16
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) ej § 174
Panagiota Pontikis (L) tjänstgör istället för Daniel Adborn (L) § 174
Catrine Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam – Irene Malm (V)
Maria Schneider (S)
Georgious Tsiouras (M)
Theresia Bergendahl (C) tjänstgör istället för Maria Gard Günster (C) § 166 - 171
Maria Gard Günster § 172- 180
Pervaneh Ahmadi (S)
Jacob Gegerfeldt (M)
Whille Karlsson (S)
Nisse Malm (PP)
Nicholas Nikander (L)
Gunnel Jonsson (M) tjänstgör istället för Malin Friberg (M)
Bengt Holwaster (MP)
Johan Augustsson (S)
Roger Malm (V) tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V)
Clarence Linde (SD) tjänstgör istället för Fredrik Holmström (-)
Fredrik Brodin (M)
Helene Sellström-Edberg (S)
Jan-Ove Andersson (SD)
Noomi Hertzberg Öberg (KD) tjänstgör istället för Antonella Pirrone (KD) § 166 172
Antonella Pirrone (KD) § 173 - 180
Ammar Baldawi (M)
Linda Walkeby (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Agneta Hagström (M)
Parwana Sohrabi (S)
Leif Öbrink (L), ordförande
Bernt Månsson (MP)
Ove Forsberg (S)
Ralf Kullman (M)
Per Ranch (SN)
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2016-11-16
Eva Westin Gustafsson (V)
André Andersson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Marcus Svinhufvud (M)
Helena A Jonsson (M)
Tiina Tsiouras (M)
Monica Kullman (M)
Theresia Bergendahl (M) tjänstgörande § 166-171
Panagiota Pontikis (L) tjänstgörande § 174
Bo Persson (L)
Noomi Hertzberg Öberg (KD) tjänstgörande § 166-172
Patrik Isestad (S)
Gill Lagerberg (S)
Kjell- Åke Ellström (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Kathe Nilsson (S)
Ingelie Walldén (MP)
Anders Eriksson (MP)
Rolf Hofsten (PP)
Greta Olin Landström (PP)
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Kf § 166

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter.

_______________________
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Sammanträdesdatum

2016-11-16
Kf § 167

Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
3 november 2016.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 8 november 2016.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 7 november 2016.

_______________
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Sammanträdesdatum

2016-11-16
Kf § 168

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Per Ranch (SN) och Ove Forsberg (S) att
tillsammans med ordförande Leif Öbrink (L) justera sammanträdets protokoll på
kansliavdelningen den 23 november kl.10:00.
________________
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Sammanträdesdatum

2016-11-16
P.Ranch
C.Ek
Akten

Kf § 169

Dnr KS/2016/0014/101

Interpellationsbehandling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen från Per Ranch (SN) om kulturoch fritidsnämndens resursfördelning är färdigbehandlad.
Bakgrund
Vid sammanträdet den 19 oktober 2016, § 144 beslutade kommunfullmäktige att
skjuta upp behandlingen av interpellation från Per Ranch till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om kultur- och fritidsnämndens resursfördelning.
Interpellationen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2016,
§ 103.
Ärendet
KS/2016/0014/101-13
Per Ranch (SN) har den 14 juni 2016 inkommit med en
interpellation om kultur- och fritidsnämndens resursfördelning ställd till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Catrine Ek (MP).
Interpellationerna debatteras.

________________________
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Sammanträdesdatum
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Ec
G. Palmedal
Akten

Kf § 170

Revisorerna
Revisorerna har ingen information.
Lena Dafgård (SN) ställer fråga till revisorerna. Göran Palmedal, revisor, besvarar
frågan.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9(35)

Sammanträdesdatum

2016-11-16
K.Kollberg
Akten

Kf § 171

Dnr KS/2016/0154/172

Styrdokument för Nynäshamns kommuns
krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Styrdokument för Nynäshamns kommuns
krisberedskap, med rättning av sidan 15, punkt 7, andra meningen,
kommunstyrelsens arbetsutskott ska ersättas med kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Ett av de övergripande målen för Nynäshamns kommun är att vara en attraktiv
och trygg kommun. Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun
utgör en viktig del av trygghets- och säkerhetsarbetet som bedrivs i kommunen för
att uppnå det målet. Det sammanfattande syftet med styrdokument är att beskriva
hur Nynäshamns kommun arbetar med krisberedskap och hur kommunen avser att
fullgöra sina åtaganden enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) slår fast att
kommunen är skyldig att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även i
samband med en extraordinär händelse. Syftet med lagen är att kommuner och
landsting ska minimera sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer.
Utifrån LEH har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slutit en överenskommelse om
kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen reglerar kommunernas
ersättning för de uppgifter kommunen har enligt lagen. Överenskommelsen
preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form
av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas
upp.
Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun utgår ifrån uppgifterna
som beskrivs i LEH och i kommunöverenskommelsen och delas in i följande
målområden:
- Planering
- Risk- och sårbarhetsanalyser
- Geografiskt områdesansvar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10(35)

Sammanträdesdatum

2016-11-16
Kf § 171
- Utbildning och övning
- Rapportering
- Höjd beredskap
Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun innebär ingen
extra kostnad för kommunen, utan finansieras med statliga medel.
Styrdokumentet möjliggör en samordnad och effektiv organisation, som tydligt
visar hur Nynäshamns kommun arbetar för att uppfylla de lagkrav och
överenskommelser som styr samhällets krisberedskap.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-26, § 204.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap.
Yrkanden
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet
om en rättning av sidan 15, punkt 7, andra meningen, kommunstyrelsens
arbetsutskott ska ersättas med kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till Daniel Adborns (L) förslag till
beslut till beslut med angivet tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Daniel Adborn (L) förslag
till beslut med angivet tilläggsyrkande.
__________________
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Sammanträdesdatum

2016-11-16
Ks
Akten

Kf § 172

Dnr KS/2015/0243/006

Införande av digital möteshantering i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan
för införande av digitalt system för möteshantering och digitala
sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige i samråd med gruppledarna i
kommunfullmäktige och ledamöterna i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Från ledningen i Nynäshamns kommun har det efterfrågats möjligheter att
vitalisera kommunfullmäktiges sammanträden och göra de mer effektiva.
Digitaliserade möten och digitala möteshandlingar kan innebära
effektivitetsvinster och medföra lägre kostnader. Ur miljöhänsyn finns mycket att
vinna på att kommunens politiker och tjänstemän använder ett digitalt arbetssätt.
Samtliga politiska nämnder i Nynäshamns kommun är på gång att införa digitala
möteshandlingar via läsplattor och det har efterfrågats att även
kommunfullmäktige ska övergå till digitala möteshandlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda frågan.
Utredningsrapporten undersöker lösningar för ett digitaliserat
möteshanteringssystem för kommunfullmäktige samt beskriver förutsättningar för
att fullmäktige ska kunna övergå till digitala möteshandlingar. Rapporten
behandlar andra kommuners erfarenheter av liknande system och kartlägger
möjliga lösningar för att införa digitalt stöd vid sammanträden i fullmäktige i
Nynäshamns kommun. Exempel på funktioner som är möjliga att digitalisera med
ett sådant system är bland andra: upprop, begära ordet, replik, tidtagning och
votering vid ett möte. Utgångspunkten är att möteshanteringssystemet ska vara
kompatibelt med kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.
I rapporten förordas att köpa in ett möteshanteringssystem som molntjänst genom
upphandling. Investeringskostnaden för ett möteshanteringssystem utan teknisk
support beräknas till 150 000-200 000 kronor beroende på vilka funktioner och
vilket system som väljs. Löpande kostnad för systemet beräknas till 60 000-130
000 kronor per år beroende på system. Till ovanstående kostnader kommer
teknisk support, eventuella tillval av särskilda funktioner och en eventuell
integration av kommunens applikation för digitala handlingar och ett
möteshanteringssystem.
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Kf § 172
För läsplattor i fullmäktige beräknas den löpande kostnaden till 122 000 kronor
per år för 27 läsplattor. Från löpande kostnader för digitala handlingar kan dras av
besparingar på material som tryckning, porto, papper med mera som beräknas till
minst 150 000 kronor per år.
För att införa digitala sammanträden i kommunfullmäktige behöver förvaltningen
ta fram en plan för införande som bör innehålla tider, kravspecifikation för
upphandling och support av systemet, samt utbildning i systemet. Därefter kan en
upphandling av möteshanteringssystem och support genomföras. Nästa steg är att
införa digitala möteshandlingar i kommunfullmäktige och därmed förse de
förtroendevalda med läsplattor precis som gjorts i kommunens nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdras att ta fram
en plan för införande av digitalt system för möteshantering och digitala
sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige, samt att upphandla ett system för
möteshantering i kommunfullmäktige. Vidare föreslås att kommunstyrelsen
uppdras att införa ett digitalt system för möteshantering och digitala
möteshandlingar i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att:
1. Ta fram en plan för införande av digitalt system för möteshantering och
digitala sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige.
2. Upphandla ett system för möteshantering i kommunfullmäktige.
3. Införa ett digitalt system för möteshantering och digitala möteshandlingar i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-26, § 207.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram en plan för införande av digitalt system för
möteshantering och digitala sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige i
samråd med gruppledarna i kommunfullmäktige och ledamöterna i
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Proposition
Ordförande (L) ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
______________________
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Socialdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Sorundanet
Pensionärspartiet
Kristdemokraterna
Akten

Kf § 173

Dnr KS/2016/0106/104

Redovisning av partistöd 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till samtliga partier för
nästkommande år.
Ärendebeskrivning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) trädde i kraft
den 1 februari 2014. Utöver bestämmelserna om kommunalt partistöd i
kommunallagen har kommunfullmäktige 2014-09-10, § 96, antagit nya regler för
det lokala partistödet som utbetalas från och med 2015.
Kommunfullmäktige har fattat beslut i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9
§ första stycket i kommunallagen om att de partier som får partistöd ska redovisa
att partistödet använts för sitt ändamål och att redovisning ska ske per kalenderår
och vara inlämnad till kommunstyrelsen senast per den 30 juni året efter det att
partistödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom
granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av
hur partistödet har använts. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande
år.
Kommunstyrelsen har den 4 februari och 9 februari 2016 informerat samtliga
partier om den skriftliga redovisningen av partistöd och granskningsrapport samt
att inlämning av redovisning ska ske senast den 30 juni 2016.
Miljöpartiet och vänsterpartiet har lämnat in redovisning och granskningsrapport
efter föreskriven tid. Båda partierna har meddelat att det har berott på byte av
kassör. Det har saknats utarbetade rutiner för redovisning av partistöd eftersom
arbetsuppgiften är ny och det har funnits ett tidsglapp mellan gammal och ny
kassör. Det har därför inte kunnat ske någon informationsöverföring om
redovisningskravet för partistöd till de nya kassörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunfullmäktige har beslutat att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som
inte lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport inom föreskriven
tid enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen.
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Miljöpartiet och vänsterpartiet har kommit med förklaring till varför redovisning
av partistödet och granskningsrapport har lämnats in efter föreskriven tid. För det
fall partistöd ska utgå till miljöpartiet och vänsterpartiet nästkommande år
behöver kommunfullmäktige fatta ett beslut om det med hänsyn till reglementet.
Bestämmelserna och reglementet om partistöd är relativt nya och det är första
gången de ska tillämpas av partierna. Kommunstyrelseförvaltningen kan
konstatera att det mot bakgrund härav, tillsammans med de byten som skett på
kassörsposterna inom de båda partierna, finns förmildrande omständigheter varför
förvaltningen föreslår att man denna gång medger undantag från kravet på
redovisning innan den 30 juni.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till
samtliga partier för nästkommande år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-26, § 200.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd till
samtliga partier för nästkommande år.
Yrkanden
Jan-Ove Andersson (SD) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lena Dafgård (SN) yrkar på avslag till kommunstyrelsens förslag att partistöd
betalas ut till vänsterpartiet och miljöpartiet.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag till
beslut om att avslå kommunstyrelsens förslag om att partistöd ska betalas ut till
vänsterpartiet och miljöpartiet.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut.
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Kf § 173
Votering begärd.
Voteringsproposition
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. Ja-röst för bifall
till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Lena Dafgård (SN) förslag
till beslut. Öppen votering genomförs.
Med 38 ja – röster mot 2 – nej röster finner Ordföranden (L) att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Voteringslistan läggs till protokollet såsom bilaga A.
Protokollsanteckning
Sorundanet Nynäshamns kommunparti lämnar in särskilt yttrande, yttrandet läggs
som bilaga B till protokollet.

___________________________
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Kf § 174

Dnr KS/2014/0242/003

Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Från och med den 2017 ska hel – och deltidsarvoderade förtroendevalda i
Nynäshamns kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva
avsäga sig sina uppdrag.
2. Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler
och kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för
kommunens anställda vid föräldraledighet.
3. Beslutet skall tillföras reglementet för ersättning för förtroendevalda på
följande sätt:
Kostnader för vård och tillsyn av barn, samt föräldraledighet
12.1 §
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges
möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag.
Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses
enligt gängse ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts frågan
till arvodesberedningen för beredning.
Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och
kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens
anställda vid föräldraledighet.
4. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera att sats 2 i
kommunstyrelsens förslag om att föräldraledigheten ska godkännas av
kommunfullmäktige till arvodesberedningen.
Jäv
Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges arvodesberedning har den 7 oktober 2016, § 1, avgett
förslag till ändring av Reglemente för ersättning till förtroendevalda i
Nynäshamns kommun.
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Kf § 174
Arvodesberedningen föreslår att från och med 2017 ska hel- och
deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges möjlighet till
föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag. Arvodesberedningen
föreslår att en ny paragraf 12.1 tillförs reglementet.
I reglementets 7 § finns sedan tidigare bestämmelser om beräkning av årsarvode.
Förslag till beslut
Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Från och med 2017 ska hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i
Nynäshamns kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva
avsäga sig sina uppdrag
2. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses
enligt gängse ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts
frågan till arvodesberedningen för beredning.
3. Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler
och kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för
kommunens anställda vid föräldraledighet
4. Beslutet skall tillföras reglementet för ersättning för förtroendevalda på
följande sätt:
Kostnader för vård och tillsyn av barn, samt föräldraledighet
12.1 §
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges
möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag.
Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses
enligt gängse ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts frågan
till arvodesberedningen för beredning.
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Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och
kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens
anställda vid föräldraledighet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-10-26, § 203.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Från och med 2017 ska hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i
Nynäshamns kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva
avsäga sig sina uppdrag
2. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses
enligt gängse ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts
frågan till arvodesberedningen för beredning.
3. Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler
och kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för
kommunens anställda vid föräldraledighet.
4. Beslutet skall tillföras reglementet för ersättning för förtroendevalda på
följande sätt:
Kostnader för vård och tillsyn av barn, samt föräldraledighet
12.1 §
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges
möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag.
Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Ersättare utses
enligt gängse ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts frågan
till arvodesberedningen för beredning.
Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och
kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens
anställda vid föräldraledighet.
Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar på att sats 2 i kommunstyrelsens förslag återremitteras
till arvodesberedningen.
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Liselott Vahermägi (S) yrkar på att sats 2 i kommunstyrelsens förslag
återremitteras till arvodesberedningen.
Mötet ajourneras mellan kl. 15.56- 16:00
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall eller avslag
till Liselott Vahermägis (S) och Lena Dafgårds (SN) förslag om att återremittera
att sats 2 i kommunstyrelsens förslag om att föräldraledigheten ska godkännas av
kommunfullmäktige.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Liselott Vahermägis (S) och
Lena Dafgårds (SN) förslag till beslut om att återremittera att sats 2 i
kommunstyrelsens förslag om att föräldraledigheten ska godkännas av
kommunfullmäktige.
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Inkomna ärenden
Inga ärenden finns att rapportera.
___________________________
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Dnr KS/2016/0006/061

Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om ny lokalisering av
båtbottentvätt till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslagen om hjärtstartare till
socialnämnden.
Ärendebeskrivning
2016/0006/061-55
Medborgarförslag har inkommit från Kurt Nyberg om ny lokalisering av
båtbottentvätt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
2016/0006/061-56
Medborgarförslag har inkommit från Linda Sandström om hjärtstartare i
receptionen på Balder. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till
socialnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om ny lokalisering av
båtbottentvätt till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslagen om hjärtstartare till
socialnämnden.
___________________________
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Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
KS/2016/0106/104-9
Ekonomisk redovisning gällande kommunalt partistöd 2015 från miljöpartiet.
KS/2016/0106/104-10
Ekonomisk redovisning gällande kommunalt partistöd 2015 från Vänsterpartiet.
KS/2016/0001/009-328
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 223/2016, om återbetalning av
del av bygglovsavgift, Nynäshamn 2:1, Estö.
KS/2016/0024/061-129
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 oktober 2016, §133, beslutat att anse
medborgarförslag om grupprum för studier besvarat.
KS/2016/0010/102-35
Fredrik Holmström har den 5 oktober 2016 meddelat att han lämnat
Sverigedemokraterna.
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Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lars Karlsson (S) från sina uppdrag
från och med den 1 december 2016.
Ärendebeskrivning
KS/2016/0010/102-39
Lars Karlsson (S) har inkommit med en avsägelse den 21 oktober 2016 av
samtliga uppdrag från och med den 1 december 2016.
_________________________
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Kf § 179

Dnr KS/2016/0008/102

Val av kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Isestad (S) som ledamot och
ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd.
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2016, § 164, befriades
Anna Ljungdéll (S) från samtliga uppdrag från och med den 1 november 2016.
Anna Ljungdéll har varit vald till kommunstyrelsens ordförande tillika
kommunalråd.
Socialdemokraterna i Nynäshamn nominerar Patrik Isestad (S) som ledamot och
ordförande för kommunstyrelsen tillika kommunalråd för resterande tid av
mandatperioden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen har behandlat ärendet 2016-11-14, § 4.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Patrik Isestad (S),
, som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen, samt tillika
kommunalråd för den återstående mandatperioden.
Yrkanden
Liselott Vahermägi (S) nominerar Patrik Isestad (S) till kommunstyrelsens
ordförande tillika kommunalråd.
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Harry Bouveng (M) till kommunstyrelsens
ordförande tillika kommunalråd.
Proposition
Ordföranden (L) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat att utse Patrik Isestad (S) till ledamot och ordförande i kommunstyrelsen,
samt tillika kommunalråd.
Omröstning
Omröstning begärs. Omröstningen genomförs som en sluten omröstning eftersom
att det är ett personval.
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Justeringsmännen Per Ranch (SN) och Ove Forsberg (S) utses till rösträknare.
Röstsedlar delas ut. De röstande avger efter upprop efter uppropslistan sina
valsedlar i en valurna. Sekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
Rösterna räknas.
Omröstningsresultat
Antalet angivna röster är 40. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 22 personröster för Patrik Isestad (S) och 18 personröster för Harry Bouveng
(M) beslutar kommunfullmäktige att utse Patrik Isestad (S) som ledamot och
ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd.
Anmärkning
Valsedlarna läggs i kuvert. På kuvertet antecknas valets datum och det val som
avses. Kuvertet förseglas och signeras av justerarna i avvaktan på att beslutet ska
vinna laga kraft.
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Ks
Kfn
Bun
Msn
Son
Ec
Akten

Dnr KS/2016/0033/041

Mål och budget 2017-2020, samt beslut om egenavgifter för
insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2017 – 2020 för Nynäshamns kommun i
enlighet med budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Liberalerna.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr,
varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen
Nynäshamns kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån för
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna,
kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till
dessa aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på 900
mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens
eget kapital för oförutsedda händelser.
7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2017
till 1,75 %.
8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd
utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i
kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i
kalenderkvartalets första månad.
9. Att anta förslaget om förändrade avgifter för placering av vuxna i hem för
vård- och boende, familjehem, arbetskooperativ och korttidsboende med stöd
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av socialtjänstlagen och kommunstyrelseförvaltningens föreslagna justering.
Förändringen träder i kraft den 1 januari 2017.
Reservationer
De ledamöter som representerar Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) och
Centerpartiet (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut gällande
beslutspunkt 2 till förmån för det egna gemensamma budgetförslaget.
De ledamöter som representerar Sorundanet (SN) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 2 till förmån för det egna
budgetförslaget.
De ledamöter som representerar Vänsterpartiet (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 1- 2 till förmån för det egna
gemensamma budgetförslaget
De ledamöter som representerar Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 2 till förmån för det egna
gemensamma budgetförslaget
Ärendeberedning
Mål och budget har under året beretts vid olika tidpunkter. En remissversion för
Mål och budget utsändes den 29 mars för beredning i respektive nämnd och
politiska partier. Kommunstyrelsen beslutade om Mål och budget 15 juni. Under
hösten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet arbetat med vision
samt mål. Den 5 oktober erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos. Dessa
förändringar tillsammans ger en reviderad version av mål och budget för perioden
2017 – 2020.
Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2016 dvs 19,85 kr.
Kommunstyrelsen har behandlat mål och budget samt förslag till taxor den
26 oktober 2016. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande
taxor:
§ 202 Egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2017 – 2020 för Nynäshamns kommun.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr,
varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen
Nynäshamns kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån för
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna,
kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag
till dessa aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på
900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens
eget kapital för oförutsedda händelser.
7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna
2017 till 1,75 %.
8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska
partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr
per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e
dagen i kalenderkvartalets första månad.
9. Att anta förslaget om förändrade avgifter för placering av vuxna i hem för
vård- och boende, familjehem, arbetskooperativ och korttidsboende med
stöd av socialtjänstlagen och kommunstyrelseförvaltningens föreslagna
justering. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2017.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per
skattekrona.
2. Fastställa Mål och budget för år 2017-2020 för Nynäshamns kommun i
enlighet med budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Liberalerna.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera
befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 mkr,
varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen
Nynäshamns kommun.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som
aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna,
kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag
till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total
borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens
eget kapital för oförutsedda händelser.
7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna
2017 till 1,75 %.
8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska
partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr
per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e
dagen i kalenderkvartalets första månad.
9. Att anta förslaget om förändrade avgifter för placering av vuxna i hem för
vård- och boende, familjehem, arbetskooperativ och korttidsboende med
stöd av socialtjänstlagen och kommunstyrelseförvaltningens föreslagna
justering. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2017.
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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.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Adborn (L) föredrar majoritetens
(Socialdemokraterna, Liberalernas och Miljöpartiets) förslag till budget och
yrkar bifall till densamma.
Den politiska ledningen har ordet fogas till protokollet såsom bilaga C.
Harry Bouveng (M), oppositionsråd, föredrar alliansens förslag till budget och
yrkar bifall till densamma samt bifall till beslutspunkt 9 kommunstyrelsens
förslag.
Jan- Ove Andersson (SD), föredrar Sverigedemokraternas förslag till beslut och
yrkar bifall till densamma.
Lena Dafgård (SN), föredrar Sorundanets förslag till beslut och yrkar bifall till
densamma samt bifall till beslutspunkt 9 kommunstyrelsens förslag.
Miriam – Irene Malm (V), föredrar Vänsterpartiets förslag till beslut och yrkar
bifall till densamma.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Patrik Isestad (S) föredrar
barn- och utbildningsnämndens del av majoritetens budgetförslag.
Marcus Svinhufvud (M) föredrar barn – och utbildningsnämndens del av
alliansers budgetförslag.
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Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) föredrar socialnämndens del av
majoritetens budgetförslag.
Agneta Tjärnhammar (M) föredrar prioriteringarna för socialnämndens område i
alliansers budgetförslag och yrkar bifall densamma samt bifall till beslutspunkt 9
kommunstyrelsens förslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L)
föredrar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del av majoritetens
budgetförslag.
Bodil Toll (M) föredrar prioriteringarna för miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens område i alliansens budgetförslag och yrkar bifall till
densamma.
Nicholas Nikander (L) föredrar kultur- och fritidsnämndens del av majoritetens
budgetförslag och yrkar bifall till densamma.
Harry Bouveng (M) föredrar prioriteringarna för kultur- och fritidsnämndens
område i budgetförslag.
Ajournering
Mötet ajournerades mellan kl. 17:55 – 18:50.
Kommunfullmäktige fortsätter att debitera budgetförslagen:
Agneta Tjärnhammar (M), Miriam – Irene Malm (V), Bernt Månsson (MP), Patrik
Isestad (S), Thomas Johansson (S), Marcus Svinhufvud (M), Johan Augustsson
(S), Ola Hägg (S) , Lena Dafgård (SN), Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L),
deltar i den allmänna debatten.
Yrkanden fortsättning
Bernt Månsson (MP), Thomas Johansson (S), Johan Augustsson (S), Ola Hägg
(S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning beträffande
beslutspunkter 1-9.
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Beslutspunkt 1
Bifall till kommunstyrelsens förslag till att fastställa skattesatsen för
kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per skattekrona eller bifall till
Vänsterpartiets förslag om att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017
till 20,75 kr per skattekrona.
Beslutspunkt 2
Bifall till att fastställa Mål och budget för år 2017-2020 för Nynäshamns kommun
i enlighet med majoritetens budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Liberalerna, bifall till alliansens budgetförslag eller bifall till
Sverigedemokraternas 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.
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.
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.
Beslutspunkt 6
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att bemyndigande för kommunstyrelsen
att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.
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Beslutspunkt 7
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att fastställa den nominella räntesatsen för
beräkning av kapitalkostnaderna 2017 till 1,75 %.
Beslutspunkt 8
Bifall till kommunstyrelsens förslag om 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.
Beslutspunkt 9
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta förslaget om förändrade avgifter
för placering av vuxna i hem för vård- och boende, familjehem, arbetskooperativ
och korttidsboende med stöd av socialtjänstlagen och
kommunstyrelseförvaltningens föreslagna justering. Förändringen träder i kraft
den 1 januari 2017.
Proposition
Proposition 1
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 1 och finner att
kommunfullmäktige beslutat att fastställa skattesatsen till 19:85 per skattekrona
för 2017 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Proposition 2
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 2 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till Mål och budget
för år 2017-2020.
Proposition 3
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut
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.
Proposition 4
Ordföranden (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 4 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om
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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Proposition 5
Ordförande (L) stället proposition enligt beslutspunkt 5 och finner att
kommunfullmäktige beslutar 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.
Proposition 6
Ordförande (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 6 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att 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 fastställa den nominella räntesatsen för
beräkning av kapitalkostnaderna 2017 till 1,75 %.
Proposition 8
Ordförande (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 8 och finner att
kommunfullmäktige beslutat 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.
Proposition 9
Ordförande (L) ställer proposition enligt beslutspunkt 9 och finner att
kommunfullmäktige beslutat om att anta förslaget om förändrade avgifter för
placering av vuxna i hem för vård- och boende, familjehem, arbetskooperativ och
korttidsboende med stöd av socialtjänstlagen och kommunstyrelseförvaltningens
föreslagna justering. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2017.
___________________________________
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