PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-11-29

Plats och tid
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort 2017-11-29 kl 08.30-12.05

Beslutande
Patrik Isestad (S), ordförande
Daniel Adborn (L)
Thomas Johansson, (S)
Inger Andersson (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Maria Schneider (S), tjänstgör för Kristian Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C)
Tony Björklund (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Rolf Hofsten (PP), Sophia Stureson (L), Bernt Månsson (MP), Tommy Cumzelius (M), Antonella
Pirrone (KD), Jan Ove Andersson (SD)

Övriga deltagare
Tommy Fabricius kommundirektör, Dan Olen tf ekonomichef, Erika Vikström kommunikationschef,
Christian Wigren tf kanslichef, Erik Johansson klimatstrateg §§ 279-281, Ola Hägg ordförande
socialnämnden § 293 fr o m kl 9.55, Eva Ryman sekreterare

Paragrafer
§§ 280, 282-293

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen kansliavdelningen 2017-12-04
kl 14.00
Underskrifter
Patrik Isestad (S)
ordförande
Daniel Adborn (L)
justerare

Harry Bouveng (M)
justerare

Eva Ryman
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-29 §§ 280, 282--293
Anslaget sätts upp: 2017-11-30
Anslaget tas ned: 2017-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman
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Sammanträdesdatum 2017-11-29

Plats och tid
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort 2017-11-29 kl 08.30-

Beslutande
Patrik Isestad (S), ordförande
Daniel Adborn (L)
Thomas Johansson, (S)
Inger Andersson (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Maria Schneider (S), tjänstgör för Kristian Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Maria Gard Günster (C) tjänstgör ej § 279 p g a jäv
Tommy Cumzelius (M), tjänstgör för Maria Gard Günster (C) § 279
Tony Björklund (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Linda Walkeby (S), Rolf Hofsten (PP), Sophia Stureson (L), Antonella Pirrone (KD), Tommy
Cumzelius (M), Jan Ove Andersson (SD)

Övriga deltagare
Tommy Fabricius kommundirektör, Dan Olén tf ekonomichef, Erika Vikström kommunikationschef,
Christian Wigren tf kanslichef

Paragrafer
§ 279, 281

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-29
Underskrifter
Patrik Isestad (S)
ordförande
Daniel Adborn (L)
justerare

Harry Bouveng (M)
justerare

Eva Ryman
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-29 § 279, 281
Anslaget sätts upp: 2017-11-29
Anslaget tas ned: 2017-12-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
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Bidragsnivå för bidrag till allmänna samlingslokaler
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§ 280

Svar till revisorer ang granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
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§ 281

Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Nibble gård, Ösmo KB,
yttrande 28 november
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§ 282

Rekommendationer till programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program
i gymnasieskolan
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§ 283

Omklassificering av fastigheten Nynäshamn 2:168 samt investeringsmedel för
ombyggnation av tak
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§ 284

Byggnation av hygieniseringsanläggning för svartvatten
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§ 285

Åtgärder till följd av granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
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§ 286

Svar på motion - Personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende
utan biståndsbedömning

20
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Utredning av möjlighet till permutation av Nils och Astrid Ekbloms stiftelse

22

§ 288

Svar på medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns kattförenings
katthem
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§ 289

Anmälan av delegationsbeslut
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Skrivelser och beslut
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Kurser och konferenser
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Temadag, Måldilemman – Inför arbetet med budget 2019
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§ 279/17

Dnr KS/2017/0379/805-1

Bidragsnivå för bidrag till allmänna samlingslokaler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bidrag till allmänna
samlingslokaler ska utbetalas enligt följande beloppsnivåer:
1. Grundbidrag: 100 kronor per kvm för till föreningslivet redovisad och godkänd
uthyrningsyta.
2. Räntebidrag: 75 % av föreningens redovisade räntekostnader föregående
verksamhetsår.
3. Bidrag för el- och uppvärmning: 50 % av föreningens redovisade kostnad för el- och
uppvärmning föregående verksamhetsår.
Bidragsnivåerna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Maria Gard Günster (C) i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-10-30.
Den 19 april 2017 § 64 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för bidrag till föreningar i
Nynäshamns kommun. Reglementet innehåller bland annat regler för bidrag till allmänna
samlingslokaler i kommunen.
För att anses vara allmän samlingslokal måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Lokalen ska
hållas öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet,
förströelse, fritidsverksamhet eller någon annan liknande verksamhet. Lokalen ska också vara
öppen och tillgänglig för alla föreningar i rimlig omfattning och på skäliga villkor.
I reglementet fastslås även följande krav för att en förening ska få bidrag för samlingslokal:
- Föreningen ska vara förlagd i Nynäshamns kommun.
- Föreningen ska ha fastslagna stadgar, godkända och antagna på årsmöte.
- Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer,
samt
- Inom sin verksamhet verka för integration och jämställdhet.
Det är upp till kultur- och fritidsnämnden att efter ansökningstidens utgång bedöma vilken/eller
vilka föreningar som ska få bidrag av kommunen. Om nämnden, på grund av begränsad budget
blir tvungen att prioritera föreningar i ansökan är huvudregeln att bidraget ska fördelas så att
allmänna samlingslokaler kan finnas tillgängliga i alla kommundelar.
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§ 279/17

Ärendet
I reglementet fastslås att den totala summan av bidraget till allmänna samlingslokaler ska
uppdelas i tre delar, grundbidrag, räntebidrag samt bidrag för el- och uppvärmning.
Grundbidrag kan lämnas med ett för varje år av kommunfullmäktige fastställt belopp per kvm
redovisad och godkänd uthyrningsyta.
I denna yta ingår såväl samlingslokaler som erforderliga serviceutrymmen, såsom entréer,
kapprum, toaletter och därmed jämställda utrymmen.
I dessa utrymmen inräknas dock inte lokaler som hyrs ut på så kallat långtidskontrakt såsom
föreningsexpeditioner eller liknande då dessa lokaler inte är disponibla för allmän
mötesverksamhet eller studieverksamhet.
Räntebidrag lämnas till föreningen med en av kommunfullmäktige fastställd procentsats av
redovisade kostnader för låneräntor under året närmast för betalningsåret.
Bidrag till kostnader för el- och uppvärmning av lokalerna med en av kommunfullmäktige
fastställd procentsats av redovisade kostnader avseende året före bidragsåret.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den föreslagna beräkningsmodellen medför en rättvis
fördelning av medlen till föreningar som bedriver allmänna samlingslokaler. Bidraget uppgår
även till en nivå som bör tillgodose syftet med bidragsgivningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta föreslagna
bidragsbelopp och procentsatser för de i reglementet fastslagna parametrarna.
De nya bidragsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bidrag till allmänna
samlingslokaler ska utbetalas enligt följande beloppsnivåer:
1. Grundbidrag: 100 kronor per kvm för till föreningslivet redovisad och godkänd
uthyrningsyta.
2. Räntebidrag: 75 % av föreningens redovisade räntekostnader föregående
verksamhetsår.
3. Bidrag för el- och uppvärmning: 50 % av föreningens redovisade kostnad för el- och
uppvärmning föregående verksamhetsår.
Bidragsnivåerna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018.
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§ 279/17
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 att bordlägga ärendet.
______
Kopia: Akten
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§ 280/17

Dnr KS/2017/0401/133-3

Svar till revisorer ang granskning av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av Migrationsverkets schablonersättning enligt
förvaltningens förslag, och att anta förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget. Med följande
tillägg:
PwC skriver att man inte kan bedöma om periodisering av de statliga ersättningarna sker enligt god
redovisningssed.
Kommunstyrelseförvaltningen gör dock bedömningen att god redovisningssed följs. Uppbokningar
sker månatligen för de ersättningar som återsökts. Inga uppbokningar sker utan korrekt underlag
från verksamheterna. Pengarna som avser schabloner från Migrationsverket inkommer till
kommunens plusgirokonto månadsvis och bokförs på balanskonto 2970, ansvar 27600.
Schablonfördelningen fördelas därefter tertialvis mellan socialförvaltningen och barn och
utbildningsförvaltningen. Pengarna som avser eftersökta ersättningar från Migrationsverket
inkommer till kommunens plusgirokonto löpande och bokförs på balanskonto 1790 och möter då den
tidigare gjorda uppbokningen.
Ärendet
Revisionsbolaget PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun
genomfört en granskning av Kommunstyrelsens, Socialnämndens samt Barn- och
utbildningsnämndens hantering av statliga ersättningar inom flyktingområdet. Resultatet av
granskningen framgår av bifogad rapport (bilaga 1).
Revisorerna önskar de aktuella nämndernas samordnade svar på hur det säkerställs att kommunen
söker och erhåller det statsbidrag man har rätt till samt att redovisningen av bidragen är rättvisande
och upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna ser det som allvarligt att det saknas ett
politiskt ställningstagande kring fördelning av grund-och schablonersättning och revisorerna önskar
även styrelsens och nämndernas syn på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i
rapporten.
Bakgrund
Den dramatiska flyktingsituationen under 2015 påverkade hela Sverige och så även Nynäshamn.
Från att under 2014 ha tagit emot ett 20-tal asylsökande blev Nynäshamn 2015 en stad med två
asylboende och långt över 200 asylsökande. Migrationsverkets förändrade regler gjorde också att
kommuner inte längre kunde välja hur många ensamkommande ungdomar man skulle ta emot,
istället anvisades ungdomarna till varje kommun. För Nynäshamn innebar det att antalet
ensamkommande 20-faldigades från 2014 då kommunen tog emot fem ungdomar, till 2015 då 100
ungdomar anvisades hit. Även systemet för att ta emot personer som beviljats uppehållstillstånd på
asylgrund (”Nyanlända”) förändrades och den 1 mars 2016 började den nya bosättningslagen att
gälla. I enlighet med lagen anvisades 104 nyanlända till Nynäshamn 2016.
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§ 280/17
För kostnader i samband med mottagandet av asylsökande och nyanlända har kommuner rätt till
ersättning från staten. Sammantaget är ersättningen uppdelad i ett trettiotal kategorier där en
huvuduppdelning kan göras mellan de ersättningar som söks för faktiska kostnader i den
kommunala verksamheten, och schablonersättningar som betalas ut till kommunen utan ansökan.
Schablonersättningen är i sin tur uppdelad i en fast grundersättning och en rörlig del som är knuten
till varje individ. Under de senaste åren har ersättningssystemet förändrats vid ett flertal tillfällen.
2016 inrättades flyktingsamordnartjänst på kommunstyrelseförvaltningen, bland annat med uppgift
att se över ersättningsfrågan. Ansökan om ersättningar för faktiska kostnader är dock i hög
utsträckning kopplat till individer och har därför hanterats av SOF och BUF utan inblandning av
kommunstyrelseförvaltningen.
Schablonersättningen var däremot en fråga för kommunstyrelseförvaltningen och en inledande
kartläggning konstaterade att det fanns två överenskommelser mellan socialförvaltningen (SOF) och
barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) angående fördelning av schablonersättning.
Överenskommelserna var upprättade 2011 och såväl ersättningssystem som migrationens påverkan
på den kommunala verksamheten hade sedan dess förändrats markant.
Kommunstyrelseförvaltningen tog därför fram ett förslag på en ny överenskommelse (bilaga 2) som
avsåg att vara utförligare och framförallt kopplad till aktuell lagstiftning och regelverk.
Förvaltningarna genomgick under 2015/16 stora förändringar för att på bästa sätt anpassa sig till
den nya flyktingsituationen och hade därför svårt att i detalj överblicka kostnadsläget.
Migrationsverkets anvisningar om vad schablonersättningen avser att täcka är också relativt vagt
skrivna, (se bilaga 2). Att få till stånd en aktuell överenskommelse var mer angeläget än att exakt
formulera hur schablonersättningen skulle fördelas. Fördelningen fastställdes därför till 50/50 i
väntan på en klarare kostnadsbild. Överenskommelsen undertecknades av de båda
förvaltningscheferna.
Kommunstyrelsens, socialnämndens och barn-och utbildningsförvaltningens svar till de
förtroendevalda revisorerna.
•
•

•
•
•

Genom att Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden godkänner
överenskommelsen om fördelningen av schablonersättningen (bilaga 3) är den politiskt
förankrad.
Under 2017 har SOF inrättat ett integrationsteam där gruppchefen har fått i uppdrag att ta
fram rutiner för att säkerställa att rätt ersättningar söks. Rutiner ska upprättas i samråd med
BUF och ekonomiavdelningen och omfattar både de ansökningar som görs på SOF och BUF.
Därigenom skapas goda förutsättningar för att berättigade ersättningar söks fullt ut.
En översyn av SOFs och BUFs kostnader har påbörjats och skrivs in i respektive förvaltnings
VP-åtagande för 2018. När kostnadsbilden är tydligare kan schablonersättningsfördelningen
vid behov korrigeras.
Uppföljning av ansökningsförfarandet skrivs in i respektive förvaltnings internkontrollplan.
Ekonomiavdelningen säkerställer att redovisning av ersättningarna är rättvisande och
upprättad enligt god redovisningssed. Ansvarig controller kommer med start 2018 att
genomföra kvartalsvisa genomgångar tillsammans med förvaltningschefer för SOF och BUF.
Eventuella frågetecken lyfts till kommunledningsgruppen.
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§ 280/17
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar i huvudsak revisionsrapportens bild. Nynäshamns kommun kan
bli bättre på att söka de statliga ersättningarna kopplat till flyktingmottagning. Att enhetliga rutiner
saknas är en försvårande omständighet inte minst inom utbildningssektorn där
ansökningsförfarandet är relativt komplicerat och då kan vara svårt att prioritera i tillräckligt hög
utsträckning i konkurrens med ordinarie verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen är också helt
överens med rapportförfattarna om att rutiner ska vara nedtecknade och kopplade till en funktion,
inte personavhängiga som nu i för hög utsträckning verkar ha varit fallet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen, föreslår kommunstyrelsen, socialnämnden och barn-och
utbildningsnämnden att besluta om fördelning av Migrationsverkets schablonersättning enligt
förvaltningens förslag, och att anta förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen, föreslår kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att besluta om fördelning av Migrationsverkets schablonersättning enligt
förvaltningens förslag, och att anta förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget.

Föredragning
Tf kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet och redovisar ett tillägg till förslaget till yttrande.
____
Kopia: Akten
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§ 281/17

Dnr KS/2017/0434/424-2

Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet, Nibble gård, Ösmo KB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Nibble gård i Ösmo AB begär tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken till anläggning avsedd för
ureahygienisering av avloppsvatten från enskilda avlopp vid fastigheten Nibble 1:1, Nynäshamns
kommun. Verksamheten syftar till att rena avloppsvatten från små avlopp med snålspolande toalett
med sluten tank, eller torr toalett med bortförsel av avfallet. Dessa system skiljer urin från fekalier,
vilket förenklar kretsloppshanteringen. Efter hygienisering med urea kan slammet användas för att
gödsla åkermark i anslutning till anläggningen.
Behandlingsbrunnen ska täckas med tak och omges av staket, för att minska risken för olyckor och
tömning av oönskat material i brunnen. Taket kan dessutom minimera avdustning av ammoniak från
ytan. I ansökan uppges att liknande anläggningar på andra orter inte haft problem med lukt.
Kommunstyrelseförvaltningen har i detta ärende berett ärendet tillsammans med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för vatten och avlopp.
Ärendet
Förvaltningen ser positivt på att testa hållbara lösningar inom VA-området. Användning av
avloppsslam till gödsling innebär en återföring av näringsämnen till åkermarken, vilket stämmer
överens med kommunens miljömål, särskilt mål 4 om giftfria och resurssnåla kretslopp.
Kommunens reningsverk är certifierat enligt Revaq, som reglerar uppströmsarbetet för att minimera
mängden farliga ämnen som kommer till reningsverket. Förvaltningen noterar att en liknande
anläggning i Haninge ännu inte är certifierad och hade önskat att det fanns en redogörelse för
tidsplan kopplat till certifiering av verksamheten vid Nibble gård.
Kommunen hade även önskat svar på ett antal frågor enligt nedan:
- hur kommer provtagning och analys att fungera
- vem kommer att godkänna spridning av gödslet
- kommer det att finnas kartmaterial för att visa var spridning skett tidigare
- kommer jordprover tas innan spridning, för att på så sätt kunna ta hänsyn till markens
befintliga värden av fosfor och metaller (vilket anses vara ”god markkarteringssed” enligt
markkarteringsrådet).
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§ 281/17
Slutligen noterar förvaltningen att om spridning av gödsel ska ske i vattenskyddsområden, behöver
hänsyn tas till de regler som berör dessa. Bestämmelser om skyddszoner finns under §11 i beslutet
om vattenskyddsområden vid Berga och Gorran.
I övrigt har förvaltningen ingenting att erinra i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan.

______
Kopia: Akten, planeringschefen
Exp: Länsstyrelsen
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§ 282/17

Dnr KS/2017/0442/612-2

Rekommendationer till programpriser och
strukturtillägg 2018 för nationella program i
gymnasieskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2018 baserad på en
genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent
2. Att anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2018 om 1,8 procent.
Ärendet
I samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och
förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen ska innehålla posterna
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör
grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya
samverkansavtalet.
Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng
för respektive utbildning efter förslag från Storsthlms styrelse. Kommunernas beslut avseende
uppräkning av programpriser ( inklusive förslag till prislista 2018) och strukturtillägg ska vara
fattade innan den 1 december 2017.
Underlag för beräkningarna baseras på statistik från SCB som kommer i slutet av april eller i maj
respektive år. Modellen för uppräkning består av två delar.
•Beräkningsmodell
•Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge samt gemensamma
prioriteringar
Förslaget till uppräkning av programpriser 2018 har diskuterats på Storsthlm vid träffar med
kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer.
Efter samråd med kommunledningarna har ett förslag till prislista för 2018 tagits fram som
baseras på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent. Per program ger det en uppräkning
mellan 1,6 – 2,1 procent på de nationella programmen.
Barn- och utbildningsnämndens kostnader för gymnasieprogrammen uppgår i budget 2017 till
91,7 mnkr. En uppräkning med 1,8 % innebär en kostnadsökning med 1 650 000 kr. Den i Mål
och budget 2018 föreslagna budgetramen för Barn och utbildningsnämnden innebär en
uppräkning av priser och löner med 1 %, vilket för gymnasieprogrammen innebär 917 000
kronor. Denna förändring får Barn- och utbildningsnämnden hantera inom given ram.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 13
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§ 282/17
Förslag till beslut
1. Att anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2018 baserad på en
genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent
2. Att anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2018 om 1,8 procent.

Kopia: Akten

För kännedom:
Fv chef BUF
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 14
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§ 283/17

Dnr KS/2017/0413/049-1

Omklassificering av fastigheten Nynäshamn 2:168
samt investeringsmedel för ombyggnation av tak
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. Omklassificera Nynäshamn 2:168 från omsättningstillgång till anläggningstillgång.
2. Bevilja investeringsmedel på 3,0 mnkr för renovering av tak.
Ärendet
Sammanfattning
Nuvarande klassificering som exploateringstillgång (omsättningstillgång) är inte korrekt enligt
kommunal redovisningslag med anledning av att det inte pågår exploatering inom området. En
omklassificering till anläggningstillgång är nödvändig. Tillgången kommer fortsättningsvis tillhöra
mark och exploateringsverksamheten.
I samband med att omklassificeringen görs behövs investeringsmedel äskas för att lägga om taket
på fastigheten. Kostnaden för detta beräknas till 3,0 mnkr.
Omklassifiseringen och investeringen har ingen resultatpåverkan då intäkterna täcker kostnaderna.
I samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att beslutade investeringsmedel
för energieffektiviseringar som ej utnyttjas används för investeringen av takrenoveringen. Detta
innebär att den totala investeringsramen för kommunen ej påverkas.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt 2011§221 att köpa in fastigheten Nynäshamn 2:168 inklusive caférörelse
med inventarier för 13,0 mnkr. Syftet var att ha rådighet över fastigheter och mark i den pågående
detaljplaneringen i området. I denna fastighet ryms restaurangen Kroken och Cafét Flötet. Denna
fastighet klassificerades som en exploateringsanläggning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Omklassificera Nynäshamn 2:168 från omsättningstillgång till anläggningstillgång.
2. Bevilja investeringsmedel på 3,0 mnkr för renovering av tak.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 283/17
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Omklassificera Nynäshamn 2:168 från omsättningstillgång till anläggningstillgång.
2. Bevilja investeringsmedel på 3,0 mnkr för renovering av tak.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 att återremittera ärendet för komplettering av
beslutsunderlaget.
Kopia: Akten
Exp:

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 284/17

Dnr KS/2017/0309/359-2

Byggnation av hygieniseringsanläggning för
svartvatten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran att utöka renhållningsverksamhetens budgetram med
300tkr.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
utöka renhållningsverksamhetens budgetram för 2017 med 300tkr.
Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
utöka renhållningsverksamhetens budgetram för 2017 med 300tkr. Kommunstyrelsen avslår denna
begäran med hänvisning till att verksamheten skall bedrivas inom befintlig ram.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran att utöka renhållningsverksamhetens budgetram med
300tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran att utöka renhållningsverksamhetens budgetram med
300tkr.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 285/17

Dnr KS/2015/0279/007-8

Åtgärder till följd av granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras genom tillägg av en paragraf 26 b med
följande lydelse.
Beslut och uppföljning
Fullmäktiges beslut ska formuleras så att eventuella uppdrag och direktiv för
verkställighet framgår på ett tydligt sätt. Tidpunkt eller tidsintervall för verkställighet ska
anges. Beslut ska vara motiverade. Motiveringen ska framgå av beslutsmeningen eller
antecknas i protokollet. Beslut om ansvarsfrihet jämlikt 5 kap 25a § Kommunallagen ska i
enlighet med den bestämmelsen motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de beslut som inte
verkställts i en balanslista. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Balanslistan ska ange grad av verkställighet, varför
beslutet inte verkställts och när uppdraget beräknas vara slutfört.
2. Reglementet för ekonomistyrning ska revideras genom tillägg av en sista mening under
rubrik 10.3 enligt följande:
Respektive nämnd ska delge kommunstyrelsen vad som rapporterats avseende genomförd
internkontroll. Kommunstyrelsen ska härefter skyndsamt anmäla inkomna rapporter till
kommunfullmäktige.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskade PwC
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Resultatet redovisades i en rapport som
överlämnades till kommunstyrelsen den 17 december 2015. Utifrån granskningsresultatet gjorde
PwC bedömningen att verkställighet av fullmäktiges beslut och återrapportering inte är fullt
ändamålsenliga. På grundval av granskningen ville revisorerna lyfta fram flera
utvecklingsområden, vilka var bl.a. följande.
Dokumentera rutiner för uppföljning av fullmäktiges beslut.
Tydliggör beslutsformuleringen i fullmäktiges protokoll avseende främst tidpunkten för
när ett beslut ska vara verkställt.
Tydliggör i återrapporteringen ”Balansrapporten” som avser ej verkställda beslutorsaken
till varför beslutet inte har verkställts och när beslutet planeras vara verkställt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 285/17
Förändringar föreslås i enlighet med detta i fullmäktiges arbetsordning för att tillgodose
utvecklingsbehovet av rutiner för uppföljning och tydliga beslutsformuleringar. Rutinen med
rapportering av balanslista har tidigare reglerats i skriftliga rutiner på tjänstemannanivå, men
föreslås ingå i arbetsordningen.
§ 184/17
I rapporten från PwC förespråkas att resultatet av nämndernas internkontroll ska anmälas till
kommunfullmäktige. En förändring i Reglemente för ekonomistyrning föreslås för att tillgodose
behovet av dokumentation av en sådan rutin.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras genom tillägg av en paragraf 26 b med
följande lydelse.
Beslut och uppföljning
Fullmäktiges beslut ska formuleras så att eventuella uppdrag och direktiv för
verkställighet framgår på ett tydligt sätt. Tidpunkt eller tidsintervall för verkställighet ska
anges. Beslut ska vara motiverade. Motiveringen ska framgå av beslutsmeningen eller
antecknas i protokollet. Beslut om ansvarsfrihet jämlikt 5 kap 25a § Kommunallagen ska i
enlighet med den bestämmelsen motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de beslut som inte
§ 272/17
verkställts i en balanslista. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Balanslistan ska ange grad av verkställighet, varför
beslutet inte verkställts och när uppdraget beräknas vara slutfört.
2. Reglementet för ekonomistyrning ska revideras genom tillägg av en sista mening under
rubrik 10.3 enligt följande:
Respektive nämnd ska delge kommunstyrelsen vad som rapporterats avseende genomförd
internkontroll. Kommunstyrelsen ska härefter skyndsamt anmäla inkomna rapporter till
kommunfullmäktige.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 285/17
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att
1. kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras genom tillägg av en paragraf 26 b med
följande lydelse.
Beslut och uppföljning
Fullmäktiges beslut ska formuleras så att eventuella uppdrag och direktiv för
verkställighet framgår på ett tydligt sätt. Tidpunkt eller tidsintervall för verkställighet ska
anges. Beslut ska vara motiverade. Motiveringen ska framgå av beslutsmeningen eller
antecknas i protokollet. Beslut om ansvarsfrihet jämlikt 5 kap 25a § Kommunallagen ska i
enlighet med den bestämmelsen motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de beslut som inte
verkställts i en balanslista. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Balanslistan ska ange grad av verkställighet, varför
beslutet inte verkställts och när uppdraget beräknas vara slutfört.
2. Reglementet för ekonomistyrning ska revideras genom tillägg av en sista mening under
rubrik 10.3 enligt följande:
Respektive nämnd ska delge kommunstyrelsen vad som rapporterats avseende genomförd
internkontroll. Kommunstyrelsen ska härefter skyndsamt anmäla inkomna rapporter till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 att bordlägga ärendet.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 286/17

Dnr KS/2016/0296/060-6

Svar på motion - Personer som är 85 år och äldre ska
ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Agneta Tjärnhammar (M), Harry Bouveng (M), Gerogios Tsiouras (M) och Maria Gard Günster
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-10-17.
I en motion från Agneta Tjärnhammar (M) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att
personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till en plats på ett äldreboende utan
biståndsbedömning, och att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den
enskildes behov ska införas i Nynäshamns kommun.
Motionen remitterades till socialnämnden som i ett yttrande anför att det utifrån gällande
lagstiftning inte är möjligt att erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende utan att genomföra
en biståndsbedömning. I frågan om att förändra biståndsbedömningen anför socialnämnden att
nämndens riktlinjer för biståndshandläggning grundar sig på socialtjänstlagens bestämmelser.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning i frågan om möjligheten till
vård- och omsorgsboende utan biståndsbedömning. I frågan om förändrad biståndsbedömning
anser kommunstyrelseförvaltningen att bedömningen fortsatt måste ske utifrån socialtjänstlagens
bestämmelser. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Bakgrund
Den 22 november 2016 inkom Agneta Tjärnhammar (M) med en motion. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till en plats på ett
äldreboende utan biståndsbedömning, och att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet
anpassad till den enskildes behov ska införas i Nynäshamns kommun. Syftet med förslaget är att
Nynäshamns kommun ska vara och förbli ett föredöme för de äldre som bor i kommunen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 286/17
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 att bordlägga ärendet.

Yrkanden
Agneta Tjärnhammar (M), Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till motionen.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen
beslutat att avslå motionen.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 287/17

Dnr KS/2017/0404/107-1

Utredning av möjlighet till permutation av Nils och
Astrid Ekbloms stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
bistå styrelsen för stiftelsen att ansöka om permutation för att avsluta Nils och Astrid Ekbloms
stiftelse.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2016, § 226, att ge kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheten till permutation av Nils och Astrid Ekbloms stiftelse.
Ärendet
En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål. En stiftelse bildas
genom att pengar avsätts i exempelvis ett gåvobrev, ett testamente, eller ett styrelseprotokoll. En
stiftelse kan antingen ha egen eller anknuten förvaltning. Med egen förvaltning menas att stiftelsen
förvaltas av en eller flera fysiska personer, det vill säga en styrelse. Förvaltas stiftelsen av en juridisk
person har stiftelsen anknuten förvaltning.
Nils och Astrid Ekbloms stiftelse har egen förvaltning, vilket innebär att stiftelsen förvaltas av en
styrelse. Enligt stiftelseurkunden ska styrelsen bestå av tre styrelseledamöter varav två utses av
kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun.
Att ändra en stiftelses föreskrifter kallas permutation. En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina
föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar enligt 6
kap. 1 § SL ändringar som rör exempelvis ändamålet, förvaltningsformen och förmögenhetens
placering. Ändringar som inte räknas upp i 6 kap. 1 § SL prövas av länsstyrelsen enligt 6 kap. 3 §
SL.
För att få ändra en föreskrift krävs enligt 6 kap. 1 och 3 §§ SL att det ska ha inträffat sådana
ändrade förhållanden att föreskriften inte längre kan följas eller
har blivit uppenbart onyttig eller har blivit uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter
som inte avser stiftelsens ändamål får även ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det
finns särskilda skäl. Avser föreskriften stiftelsens ändamål krävs i stället synnerliga skäl.
Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som enligt 6 kap. 1 eller 3 §§ SL kan ansöka om tillstånd
att få ändra en föreskrift.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 287/17
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Nils och Astrid Ekbloms stiftelse förvaltas av en
styrelse, varför det är styrelsen som kan ansöka om permutation. Beroende på förändringens
karaktär behövs tillstånd av antingen Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen. Om kommunstyrelsen vill
ändra föreskrifter för Nils och Astrid Ekbloms stiftelse måste önskad förändring underställas
stiftelsens styrelse.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att uppdraget från den 23 november 2016, § 226, om att
utreda möjligheten till permutation av Nils och Astrid Ekbloms stiftelse i och med denna
tjänsteskrivelse är slutfört.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförd utredning, och anse uppdraget från den 23
november 2016, § 226, slutfört.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförd utredning, och anse uppdraget från den 23
november 2016, § 226, slutfört.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 att bordlägga ärendet.
Yrkande
Daniel Adborn (L) yrkar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bistå styrelsen för stiftelsen
att ansöka om permutation för att avsluta stiftelsen.

Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till Daniel Adborns (L) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.

_____
Kopia: Akten
Exp: Kanslichefen, handläggaren

Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 288/17

Dnr KS/2017/0099/061-3

Svar på medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns
kattförenings katthem.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Ersättaryttrande
Antonella Pirrone (KD) meddelar att om hon haft möjlighet skulle ha yrkat bifall till
medborgarförslaget.
Bakgrund
Den 9 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om att Nynäshamns kommun ska ge ekonomiskt
stöd till Nynäshamns kattförenings katthem genom verksamhetsbidrag och bidrag till lokalhyra.
Förslagsställaren menar att föreningens verksamhet uppskattas av många kommuninvånare och är
en tillgång för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2017, § 51, att delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har den 18 september 2017
lämnat yttrande i ärendet (bilaga 1).
Ärendet
Nynäshamns kattförening bildades 2007 och driver sedan 2011 ett katthem på Stathmosvägen.
Verksamheten bedrivs ideellt. Kostnader i form av lokalhyra och veterinärkostnader finansieras
genom frivilliga bidrag. Genom katthemmet tar föreningen hand om katter som av olika anledningar
behöver ett nytt hem.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Verksamheten som bedrivs i Nynäshamns kattförening har betydelse för djurskyddet och kan anses
vara en samhällsnyttig insats. Enligt nuvarande regelverk och ekonomiska ramar finner förvaltningen
att det inte finns något utrymme för ett kontinuerligt bidrag till katthemmet. Förvaltningen bedömer
därför att medborgarförslaget ska avslås. Det finns enligt Kultur- och fritidsnämnden möjlighet för
Nynäshamns kattförening att söka engångsbelopp, s.k. Snabb slant, som stöd från kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 att bordlägga ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
____
Exp: Förslagsställaren Kopia: Akten, Kommunfullmäktige
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 289/17

Dnr KS/2017/0003/002-29

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendet
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-18 § 170, 2017-11-01 §§ 171-189.
Planeringschefens beslut om markupplåtelse inom Nynäshamn 2:154 för arkeologisk utgrävning,
KS/2017/0106/250-13.
Planeringschefens beslut om upplåtelse av 13 000 kvm av fastigheten Nynäshamn 2:154 till
Stadsmiljöavdelningen för snöupplag. KS/2017/0074/262-2.
Planeringschefens yttrande gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
fastigheten Telegrafen 12, ärendenummer MSN.2017.1084. KS/2012/0074/214-9.
Planeringschefens beslut om medel för inköp av jaktmaterial till Viltvårdslaget. KS/2017/0430/434-1.
Planeringschefens beslut om tillgång till skogsbestånd för kursverksamhet. KS/2017/0429/266-1.
Kommunstyrelsens ordförande beslut gällande bildandet av gemensamhetsanläggning ga:13.
Ks 2017/0205/260-19.
_______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 290/17

Dnr KS/2017/0030/069-17

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.

Ärendet
KS/2017/0001/009-353
Barnombudsmannen har inkommit med ett brev angående barnrätt i praktiken.
KS/2017/0019/109-25
Rapport över obesvarade medborgarförslag bordläggs till nästkommande kommunfullmäktige i
november.

Ekonomirapport, oktober 2017, från Sveriges Kommuner och Landsting.

______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 291/17

Dnr KS/2017/0093/008-11

Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurser och konferenser till handlingarna.

Ärendet
Kurs 27
Kommunal ekonomi för förtroendevalda
Inkom
2017-11-02
Ämne
Kommunal ekonomi
Tid och plats 2017-12-20 Stockholm
Anmälan 3750 kr www.pwc.se/academy
Kurs 28
Inkom
Ämne

Kvinnojouren pax bjuder in till två föreläsningar
2017-11-02
23 november – hedersvåld
30 november - incest
Tid och plats 23 och 30 november – folkets hus Nynäshamn
Anmälan Senast 13 november info@kvinnojourenpax.org
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 28

Sammanträdesdatum 2017-11-29

§ 292/17

KS/2017/0447/200

Fråga från Harry Bouveng om utredningskostnader Segersäng
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att lämna en redovisning av
utredningskostnaderna hittills för Segersängsavtalet fram till framtagandet av intentionsavtalet.

Yrkande
Harry Bouveng (M) önskar en redovisning av kostnaderna hittills för Segersängsavtalet fram till
framtagandet av intentionsavtalet.
_____
Exp: Ekonomichefen, planeringschefen, kommundirektören
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 29

Sammanträdesdatum 2017-11-29

§ 293/17

Temadag, Måldilemman – Inför arbetet med budget 2019
Kommunstyrelsen diskuterar kring hantering av mål inför arbetet med mål och budget.
_________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida 30

Sammanträdesdatum 2017-11-29

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

