
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-10-01 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-10-01 
Anslaget sätts upp: 2020-10-05  Anslaget tas ned: 2020-10-26 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2020-10-01 kl. 09.00-09:10. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans 
Tommy Cumselius (M), distans 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S), distans 
Inger Andersson (S), distans 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Jean-Claude Menot (SD), distans, tjänstgör istället för Donald Löfving (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 8-10

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2020-10-05 2020, kl. 11.00. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
Ordförande 

Daniel Adborn (L) 
Justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
Justerare Sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M), distans 
Agneta Tjärnhammar (M), distans 
Håkan Svanberg (M), distans 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Göran Bergander (S), distans 
Ola Hägg (S), distans 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN), distans 

 

 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Matilda Ekh, sekreterare 
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Innehållsförteckning              

  
 

  
 

§ 8/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 9/20 Förslag till beslut om vidare åtgärder kopplat till näringsliv och distribution  
§ 10/20 Politisk överenskommelse om riktlinjer för möten med anledning av att minska 

smittspridningen av Covid-19:1 
 

§ 11/20 Övriga frågor 
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§ 8/20 

Fastställande av dagordning 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen för dagens sammanträde. 
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§ 9/20 KS/2020/0194/004 

Förslag till beslut om vidare åtgärder kopplat till näringsliv och 
distribution 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att: 
1. Slopa avgifter för kommunal markupplåtelse förlängs för uteserveringar, evenemang och  
torghandel under den tid pandemin försvårar för näringen (som längst till och med december 2020). 
 
2. Ge hyresgäster och arrendatorer möjlighet att fortsatt ansöka om anstånd med betalning av 
hyres- och arrendeavgifter om de påverkats av covid-19 (som längst till och med december 2020). 
 
3. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% (som längst till och med december 
2020). 
 
4. Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla 
kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn) 
(som längst till och med december 2020). 
 
5. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta 
betalningstiden (som längst till och med december 2020). 
 
6. Tillväxtavdelningens företagslotsfunktion hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat 
till covid-19, från andra myndigheter och organisationer (som längst till och med december 2020). 

Ärendet 
Medborgare, företagare och anställda i Nynäshamns kommun, är fortsatt hårt ansträngda på olika 
sätt. En del av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till 
covid-19, restriktioner som ännu gäller. Många företag vittnar om tappade intäkter, svårigheter med 
likviditeten och ökade kostnader till följd av arbetet för att minska smittspridningen.  
 
Nedan redovisade åtgärder är menat att generellt minska den negativa påverkan på delar av 
näringslivet. 
 
Markupplåtelse 
Bakgrund: En del serveringar har till följd av myndigheters restriktioner, endast begränsade 
möjligheter att använda sina uteserveringar då utformningen av deras lokaler gör att det inte går att 
säkerställa att trängsel inte uppstår.  
  
Åtgärd 1: Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar, evenemang och 
torghandel under den tid pandemin försvårar för näringen (som längst till och med december 2020). 
 
Syfte med förslaget: Skapa fortsatta förutsättningar för företag inom besöksnäring och handel som 
tappat stora delar av sina kunder och intäkter till följd av covid-19viruset. 
 
Intäktsbortfall till och med september kopplade till åtgärden: 253 000 kr 
 
Budgetpåverkan: Intäktsbortfall hos Stadsmiljöavdelningens markupplåtelse är beräknat till:  
- Oktober: 7 100 kr 
- November: 1 800 kr 
- December: 4 800 kr 
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Hyror och arrenden 
Bakgrund: I Nynäshamns kommun har Mark- och exploateringsenheten (Mex) budgeterade intäkter 
(2020) för hyror och arrenden på cirka 6 miljoner kronor. Dessa omfattar även arrendatorer som 
inte berörs av pandemin. Utöver Mex hanterar även Stadsmiljö en del arrenden i Nynäshamns 
gästhamn för cirka 500 000 kronor.  
 
Åtgärd 2: Hyresgäster och arrendatorer kan fortsatt ansöka om anstånd med betalning av hyres- 
och arrendeavgifter kopplat till covid-19 (som längst till och med december 2020). 
 
Åtgärd 3: Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% (som längst till och med 
december 2020). 
 
Syfte: Förslaget är ämnat att fortsatt underlätta för företag att klara sin likviditet. 
 
Intäktsbortfall till och med september kopplade till åtgärden: 113 000 kr. 
Budgetpåverkan: oklart, då det beror på omfattningen av önskad hjälp. 
 
Fakturor, påminnelse, inkasso mm 
Bakgrund: Det rådande läget leder till att många företag är pressade ekonomiskt och har svårt att 
betala sina fakturor.  
  
Åtgärd 4: Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månaders anstånd utan ränta 
(gäller alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, bygglov, anmälan och 
tillsyn). Som längst till och med december 2020.  
 
Åtgärd 5: Kommunen kan möjliggöra snabbare betalning till leverantörer som önskar korta 
betalningstiden (som längst till och med december 2020). 
 
Syfte: Åtgärderna bibehålls för att kunna hjälpa företag att klara likviditeten. 
 
Budgetpåverkan: Liten eller obefintlig.  
 
Utökad Företagslots 
Bakgrund: Det upplevs av många företag, framför allt mindre, att det är svårt att hitta rätt bland 
stöden som finns från olika myndigheter. 
  
Åtgärd 6: Företagslotsfunktionen hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat till covid-
19, från andra myndigheter och organisationer (som längst till och med december 2020). 
 
Syfte: Hjälpa företag att hitta det stöd som är rätt för dem, beroende på situation och specifika 
utmaningar.  
 
Budgetpåverkan: Den utökade lotsfunktionen beräknas inte innebära några ökade kostnader, 
däremot behöver vissa arbetsuppgifter hos tjänstepersoner på näringslivsenheten på 
Tillväxtavdelningen tillfälligt ändras. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att: 
 
1. Slopa avgifter för kommunal markupplåtelse förlängs för uteserveringar, evenemang och  
torghandel under den tid pandemin försvårar för näringen (som längst till och med december 2020). 
 
2. Ge hyresgäster och arrendatorer möjlighet att fortsatt ansöka om anstånd med betalning av 
hyres- och arrendeavgifter om de påverkats av covid-19 (som längst till och med december 2020). 
 
3. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% (som längst till och med december 
2020). 
 
4. Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla 
kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn) 
(som längst till och med december 2020). 
 
5. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta 
betalningstiden (som längst till och med december 2020). 
 
6. Tillväxtavdelningens företagslotsfunktion hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat 
till covid-19, från andra myndigheter och organisationer (som längst till och med december 2020). 
 

______ 

Skickas till 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommundirektör 
Näringslivschef 
Planeringschef 
Miljö- och Samhällsbyggnadschef 
Mark- och Exploateringschef 
Stadsmiljöchef 
Fastighetschef 
Avdelningschef Plan, stab och bygglov 
Bygglovschef 
VA-chef 
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§ 10/20 KS/2020/0039/008 

Politisk överenskommelse om riktlinjer för möten med 
anledning av att minska smittspridningen av Covid-19 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att notera att överenskommelsen har träffats. Överenskommelsen 
biläggs protokollet som bilaga A. 

Beslutsunderlag 
Politisk överenskommelse om riktlinjer för möten med anledning av att minska smittspridningen, 
KS/2020/0039/008-43. 

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
  



 

Politisk överenskommelse om riktlinjer för möten med anledning av att 

minska smittspridningen  

 
Gruppledarna för de i Nynäshamns kommunfullmäktige representerade partierna är överens om nedanstående frivilliga 
åtgärder för minimering av risker och spridning av COVID-19 
 
 
Minska antalet möten som kräver fysiskt deltagande  

1 § Deltagande kan företrädesvis ske på distans i beredningar. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
respektive nämnd avgör när så är lämpligt.  

2 § Partierna är överens om att vid få beslutsärenden kan nämnden ställas in av ordförande och ärendena får då i första 
hand hänskjutas till nästkommande nämnd.  
 
Korta tiden för sammanträden  

3 § I den mån det är möjligt ska endast ärenden som inte kan anstå vara med på dagordningen. Föredragningar och 
annan längre information undviks i så stor utsträckning det är möjligt.  

4 § En förutsättning för korta sammanträden är att ärendena är väl beredda och att partierna har fört interna 
diskussioner om ärendena för att minimera antalet frågor och debatt under själva sammanträdet.  
 
Minska antalet personer vid sammanträden och minimera risker för riskgrupper  

Enligt kommunlagen är minsta möjliga antal ledamöter mer än hälften för att uppnå beslutsbarhet.  
5 § Partierna är överens om att nämnderna ska sammanträda med färre antal ledamöter och ersättare fysiskt 
närvarande: 
• 7 ledamöter i nämnder och kommunstyrelsen (5 ledamöter i Kultur- och fritidsnämnd) 

• 21 ledamöter i kommunfullmäktige  

Det saknas stöd i kommunallagen att inte kalla in ersättare eller att hindra ordinarie ledamöter från att närvara vid 
sammanträdet. Gruppledarna kan endast kommunicera en önskan till sina nämndledamöter och ersättare om att inte fler 
än nödvändigt deltar vid sammanträden. Vid utebliven närvaro utgår inget arvode.  
 

6 § Om förtroendevald tillhör riskgrupp uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.  

 

7 § Antalet medverkande tjänstepersoner under sammanträden och beredning minskas till det minimum som krävs för att 
genomföra möte.  
 
Deltagande på distans  

De krav som kommunallagen ställer upp för att det ska vara möjligt att delta på distans gäller enbart de som ska vara 
med och fatta beslut. Det finns inget som hindrar att en ledamot på distans tillåts lyssna till det som sägs vid ett 
sammanträde eller att yttra sig. Detsamma gäller ersättare.  
 
8 § De ledamöter och ersättare som deltar på distans gör det på samma villkor som om de varit fysiskt närvarande och 
röstförhållanden påverkas inte av detta, dock under förutsättning att deltagandet på distans sker via teknisk lösning som 
medger att deltagarna kan se varandra (t.ex. Skype el. liknande). 
Deltagare på distans får dock ej delta i överläggningar eller beslut i ärenden som lyder under sekretess. 
Vid distansdeltagande via telefon eller annan lösning utan bildöverföring kan rösträtt ej utövas.  
 
 
9 § Arvode utgår till mötesdeltagare oavsett om denna deltar fysiskt i sammanträdet, deltar i beslutsfattande eller endast 
deltar med yttranderätt eller för att lämna upplysningar.  
 
Öka avståndet mellan ledamöter under sammanträdet  

10 § Nämndsammanträden hålls i stora lokaler för att öka avståndet mellan ledamöterna. Möjlighet att nyttja andra 
lokaler i kommunen undersöks.  



 
Övrigt  

11 § Ordförande i styrelse och nämnder kan behöva utnyttja möjlighet att ta brådskande ordförandebeslut i större 
utsträckning ifall ordinarie sammanträde inte kan inväntas.  
 
12 § Veckovisa avstämningar, gemensamma uttalanden och bedömning av rådande läge sker genom kommunstyrelsens 
presidium eller av kommundirektören.  
 
13 § Under rådande omständigheter är det inte möjligt att med tio dagars varsel anmäla deltagande på distans. Under 
tiden denna politiska överenskommelse gäller kan deltagande på distans anmälas samma dag som kommunfullmäktiges 
sammanträde är, dock senast kl. 09:00. 
  
14 § Ordförande för respektive möte ansvarar för att reglerna för antal närvarande i respektive mötessal följs. 
 
15 § Följande överenskommelse gäller fram till dess att gruppledarna kommer överens om något annat, eller som längst 
31 december 2020.  

 

 

Nynäshamn den 30 september 2020 

 

_____________________________  _____________________________ 

Harry Bouveng (M)   Daniel Adborn (L) 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Patrik Isestad (S)   Jean-Claude Menot (SD 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Antonella Pirrone (KD   Bernt Månsson (V) 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Rolf Hofsten (PPiN)   Maria Gard-Günster (C) 

 

 

_________________________________ _______________________________ 

Lena Dafgård  (SN)   Emma Solander (MP) 
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§ 11/20 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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