KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn,
Mysingen, onsdagen den 14 december 2016 kl. 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
181. Upprop och anmälningar om förhinder
182. Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
183. Justering av sammanträdets protokoll
184. Interpellationsbehandling
185. Revisorerna
186. Bolagsordning Nynäshamns exploatering AB
187. Bolagsordning Tegeltraven Holding AB
188. Inkomna ärenden
189. Inkomna medborgarförslag
Meddelanden
Avsägelser
Valärenden
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel. 08 - 520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten.
Nynäshamn den 1 december 2016

Leif Öbrink
kommunfullmäktiges ordförande

Eva Ryman
kommunsekreterare

GRUPPSAMMANTRÄDEN

Parti

Plats

Tid

Socialdemokraterna

Kommunhuset ” Landsort”

2016-12-12

kl. 18.30

Liberalerna

Kommunhuset ” Landsort”

2016-12-12

kl. 18.30

Miljöpartiet

Kommunhuset ” Landsort”

2016-12-12

kl. 18.30

Vänsterpartiet

Se särskild kallelse

Pensionärspartiet

Se särskild kallelse

Moderaterna

Se särskild kallelse

Centerpartiet

Sorunda Bygdegård

Kristdemokraterna

Se särskild kallelse

Sorundanet

Västerby bygdegård, partilokalen

Sverigedemokraterna

-

2016-12-12

kl. 19:00

2016-12-11

kl. 18.00

Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Kf § 181

Upprop och anmälningar om förhinder

1(12)

Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

2(12)

Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 182

Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
1 december 2016. Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 6 december
2016. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 5 december 2016.
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 183

Justering av sammanträdets protokoll
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Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 184

Interpellationsbehandling
Inga interpellationer har inkommit.
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Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 185

Revisorerna
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Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sammanträdesdatum

2016-12-14

Kf § 186

Dnr KS/2016/0273/107-1

Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB
Ärendebeskrivning
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB
Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Nynäshamns Exploatering AB samt
Tegeltraven Holding AB har uppmärksammats att bolagsordningarna i
dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i
kommunallagen.
Förslagets innehåll
Verksamhetsföremålet och ändamålet i Nynäshamns Exploatering AB har delvis
formulerats om. Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen
rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf
som innebär att bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas. Till skrivningen har exempel på sådana frågor lagts till från
lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet.
En ny paragraf angående bolagets firmateckning har förts till dokumentet.
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera
bolaget har tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i
kommunallagen, tillförts en paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet
som lämnas till privata utförare. Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med
offentlighetsprincipen har också synliggjorts.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Nynäshamns Exploatering
AB:s bolagsordning behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag
till bolagsordning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till
bolagsordning för Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs
bolagsstämman för fastställande.

Kommunfullmäktige
Sida
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till
bolagsordning för Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs
bolagsstämman för fastställande.
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Kommunstyrelsef
Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Ärendenummer
Handläggare:

Kansliavdelningen

2016-10-25

fullmäktige
Kommunfullmäktige

Bolagsordning Nynäshamns Exploatering
xploatering AB
Förslag
örslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till
bolagsordning för Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs
bolagsstämman för fastställande.
Ärendebeskrivning
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB
Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Nynäshamns Exploatering AB samt
Tegeltraven Holding AB
A har uppmärksammats att bolagsordning
sordningarna i
dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i
kommunallagen1.
Förslagets innehåll
Verksamhetsföremål
erksamhetsföremålet
et och ändamålet i Nynäshamns Exploatering AB har delvis
formulerats om.. Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen
rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf
som innebär att bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet
öjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas. Till skrivningen har exempel på sådana frågor lagts till från
lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet.
En ny paragraf angående bolagets firmateckning har förts till dokumentet.
do

1

Postadress

3 kap. 18-18a§§
18a§§ kommunallagen (1991:900)

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216
0216

63 45-3
www.nynashamn.se

2(2)
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera
bolaget har tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i
kommunallagen, tillförts en paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet
som lämnas till privata utförare. Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med
offentlighetsprincipen har också synliggjorts.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Nynäshamns Exploatering
AB:s bolagsordning behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag
till bolagsordning.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor:
1. Förslag till ny bolagsordning
2. Gällande bolagsordning

Annika Fri
kanslichef

Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 187/16

Dnr KS/2016/0274/107-1

Bolagsordning Tegeltraven Holding AB
Ärendebeskrivning
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB
Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt
Nynäshamns Exploatering AB har uppmärksammats att bolagsordningarna i
dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i
kommunallagen.
Förslagets innehåll
Verksamhetsföremålet och ändamålet i Tegeltraven Holding AB har delvis
formulerats om. Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen
rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf
som innebär att bolaget ska bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas. Till skrivningen har exempel på sådana frågor lagts till från lagens
förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet.
Av bolagsordningen framgår även att styrelseledamöter och suppleanter utses av
kommunfullmäktige och för vilken tidsperiod dessa utses. Vidare finns ett förslag
om en paragraf om att fullmäktige utser lekmannarevisorer.
Nya paragrafer angående inom vilken tidsperiod bolagsstämma ska hållas och
bolagets firmateckning har förts till dokumentet.
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera
bolaget har tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i
kommunallagen, tillförts en paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet
som lämnas till privata utförare. Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med
offentlighetsprincipen har också synliggjorts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till
bolagsordning för Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs
bolagsstämman för fastställande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till
bolagsordning för Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs
bolagsstämman för fastställande.

Kommunstyrelsef
styrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Ärendenummer
Handläggare:

Kansliavdelningen

2016-10-25

fullmäktige
Kommunfullmäktige

Bolagsordning Tegeltraven Holding AB
Förslag
örslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till
bolagsordning för Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs
bolagsstämman för fastställande.
Ärendebeskrivning
I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB
Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt
Nynäshamns Exploatering AB har
har uppmärksammats att bolagsordningarna i
dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i
kommunallagen1.
Förslagets innehåll
Verksamhetsföremålet och ändamålet i Tegeltraven Holding AB har delvis
formulerats om. Ändamålet med bolagets verksamhet
amhet har flyttats till en egen
rubrik.
Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf
som innebär att bolaget ska bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas. Till skrivningen har exempel på sådana frågor lagts till från lagens
förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet.

1

Postadress

3 kap. 18-18a§§
18a§§ kommunallagen (1991:900)

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216
0216

63 45-3
www.nynashamn.se

2(2)
Av bolagsordningen framgår även att styrelseledamöter och suppleanter utses av
kommunfullmäktige och för vilken tidsperiod dessa utses. Vidare finns ett förslag
om en paragraf om att fullmäktige utser lekmannarevisorer.
Nya paragrafer angående inom vilken tidsperiod bolagsstämma ska hållas och
bolagets firmateckning har förts till dokumentet.
Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera
bolaget har tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i
kommunallagen, tillförts en paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet
som lämnas till privata utförare. Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med
offentlighetsprincipen har också synliggjorts.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Tegeltraven Holding AB:s
bolagsordning behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag
till bolagsordning.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor:
1. Förslag till ny bolagsordning
2. Gällande bolagsordning

Annika Fri
kanslichef

Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sammanträdesdatum

2016-12-14

Kf § 188

Inkomna ärenden
Ärendet
2016/0296/060
Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november inkommit med en motion om att
personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan
biståndsbedömning, samt att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet
anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktige
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 189

Inkomna medborgarförslag
Ärendet
2016/0006/061-63
Medborgarförslag har inkommit från Lena Håkansson om gratis broddar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar delegera
beslutanderätten för medborgarförslaget till socialnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslag
om broddar till socialnämnden.

Kommunfullmäktige
Sida
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Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 188

Meddelanden
2016/0008/102-46
Södertörns Tingsrätt har meddelat att nämndemannen
på
egen begäran har entledigats. Tingsrätten begär med anledning av detta att
fullmäktige utser ny nämndeman.
2016/0160/759
Socialnämnden har den 22 november 2016, § 99, beslutat att överlämna
förvaltningens rapport över ej verkställda beslut kvartal 3, 2016.

Kommunfullmäktige
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FÖREDRAGNINGSLISTA

12(12)

Sammanträdesdatum

2016-12-14
Kf § 189

Avsägelser
2016/0010/102-43
Kjell-Åke Ellström (S) har inkommit med en avsägelse av samtliga uppdrag.
2016/0010/102-44
Tony Björklund (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget i kultur- och
fritidsnämnden. Tony Björklund är ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
2016/0010/102-45
Emilia Orpana (SD) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

