PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-17

Plats och tid

Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort 2020-06-17 kl. 13.09-13.20.

Beslutande
Harry Bouveng (M), ordförande
Daniel Adborn (L), distans
Agneta Tjärnhammar (M) distans, går in för Tommy Cumselius (M).
Theresia Bergendahl (C)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Patrik Isestad (S)
Janice Boije Junerud (S)
Inger Andersson (S)
Bernt Månsson (V)
Lena Dafgård (SN)
Håkan Svanberg (M) går in för Donald Löfving (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Enligt förteckning

Övriga deltagare
Enligt förteckning

Paragrafer
§§ 5-7

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2020-06-22 14.00

Underskrifter

Harry Bouveng (M)
ordförande

Patrik Isestad (S)
justerare

Daniel Adborn (L)

Matilda Ekh

justerare

sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Anslaget sätts upp: 2020-06-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Anslaget tas ned: 2020-07-15

Sida 1(9)

PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-17

Icke tjänstgörande ersättare
Rolf Hofsten (PPiN), distans
Lars-Åke Lundin (S), distans
Göran Bergander (S), distans
Ola Hägg (S), distans
Emma Solander (MP)
Per Ranch (SN), distans

Övriga deltagare
Distans:
Anneli-Li Hagman Larsson (SN), politisk
sekreterare
Antonella Pirrone (KD)
Caroline Thunström, mark- och
exploateringschef
Jonas Karlsson, näringslivschef
Linn Marsten, personalchef
Maria Gard Günster (C)
På plats:
Carolina Pettersson, kommundirektör
Rebecka Skoglund, kommunsekreterare
Sanna Jansson, kommunjurist
Matilda Ekh, sekreterare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 5/20

Fastställande av dagordning

§ 6/20

Förslag till beslut om fortsatta åtgärder kopplat till näringsliv och distribution

§ 7/20

Justerarsignaturer

Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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§ 5/20

Fastställande av dagordning
Krisledningsnämndens beslut

Krisledningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6/20

KS/2020/0194/004

Förslag till beslut om fortsatta åtgärder kopplat till näringsliv
och distribution
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar att:
1. Slopade avgifter för kommunal markupplåtelse förlängs för uteserveringar, evenemang och
torghandel under den tid pandemin försvårar för besöksnäringen (som längst till och med september
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 september 2020).
3. Möjliggöra hyres- och arrendereducering i enlighet med tjänsteutlåtandet (som längst till och med
september 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 september 2020.
5. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta
betalningstiden (som längst till och med september 2020).
6. Avtalet med Kerstins Taxi & Buss AB förlängs under förutsättning att minst en livsmedelsbutik
erbjuder hemleveranser.

Ärendet
Medborgare, företagare och anställda i Nynäshamns kommun, är fortsatt hårt ansträngda på olika
sätt. En del av näringslivet har drabbats hårt av nödvändiga begräsningar kopplat till covid-19.
Medborgare som över 70 år eller befinner sig i någon av riskgrupperna har fortsatt svårt med inköp
av livsmedel och andra varor.
Nedan redovisade åtgärder ska endast ses som tillfälliga och insatserna är dels för att generellt
minska den negativa påverkan på delar av näringslivet, dels en hjälp till de medborgare som sitter i
karantän eller tillhör en riskgrupp och som utan kommunens engagemang inte kommer i åtnjutande
av kommersiell service i form av exempelvis livsmedelsbutiker.
Ärendets beskrivning är indelat i två delar: a) Näringslivsstimulans, b) Äldres och riskgruppers
möjlighet till inköp.
a) Näringslivsstimulanser
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 besöksnäringen (som längst till september 2020).
Syfte med förslaget: Skapa fortsatta förutsättningar för besöksnäringsföretag som tappat större
delen av sina gäster och intäkter till följd av covid-19viruset.
Intäktsbortfall kopplat till åtgärden: Stadsmiljöavdelningens intäkter för markupplåtelse är beräknat
enligt följande:
- Juli 2020: 44 000 kr
- Augusti 2020: 44 000 kr
- September 2020: 44 000 kr

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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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 hyresoch arrendeavgifter kopplat till covid-19 (som längst till och med september 2020).
Syfte: Förslaget är ämnat att fortsatt underlätta för företag att klara sin likviditet.
Fakturor, påminnelse, inkasso mm
Bakgrund: Det rådande läget leder till att företag kan känna sig hårt ekonomiskt pressade. En stor
organisation som kommunen bör ha fortsatt förståelse för detta och försöka lindra situationen
Åtgärd 3: 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 september 2020.
Åtgärd 4: Kommunen kan möjliggöra snabbare betalning till leverantörer som önskar korta
betalningstiden (som längst till och med september 2020).
Syfte: Åtgärderna bibehålls för att kunna hjälpa företag att klara likviditeten.
b) Äldres och riskgruppers möjlighet till inköp av livsmedel och andra varor
Bakgrund: I och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk distansering för våra
riskgrupper och äldre (70 år eller äldre) har kommunen fortsatt möjlighet att erbjuda en
allmännyttig tjänst i form av hemleveranser. I dagsläget erbjuder kommunen med hjälp av Kerstins
Taxi & Buss AB denna grupp av invånare möjlighet att få varor hemkörda. Totalt 20 butiker har
anmält intresse för samarbete varav en är matvarubutik.
Statistik för perioden 2020-04-25 - 2020-06-05
Totalt 229 leveranser till cirka 9 olika adresser per dag
Fördelning av leveranser per butik under perioden:
- Coop Nynäshamn, 192 st
- Nynäs Rökeri, 14 st
- Ösmo Plantshop, 15 st
- Jysk, 4 st
- Betes, 2 st
- Specsavers, 1 st
- Klackenbergs Bokhandel, 1 st
Nynäs Rökeri valde att lämna samarbetet den 31 maj och Coop Nynäshamn kommer att avsluta sitt
deltagande den 30 juni. I båda fallen hänvisar butikerna till resursbrist då ordermottagning och
plockning tar mycket tid ifrån ordinarie arbetsuppgifter. Coop Nynäshamn har anmält intresse att
återuppta samarbete under hösten om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår eller
förstärks gällande våra riskgrupper och äldre.
Under åtgärd presenteras två alternativ. Om valet faller på alternativ a), innebär det att avtalet och
upplägget för hemleveranser avslutas. Om valet istället blir alternativ b) innebär det en möjlighet att
återuppta transporterna vid ett senare tillfälle.
Åtgärd 5:
Alternativ a) Hemleveranser med hjälp av Kerstins Taxi & Buss AB för livsmedel och andra varor
avslutas per den 30 juni enligt avtal.

Justerarsignaturer
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Alternativ b) Avtalet med Kerstins Taxi & Buss AB förlängs men pausas per den 30 juni och
återupptas under förutsättning att minst en livsmedelsbutik erbjuder hemleveranser.
Budgetpåverkan: 100 000 kr per månad

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet redogjort ett antal åtgärder som anses som fortsatt nödvändiga
under en krisperiod kopplat till viruset covid-19. Förvaltningens bedömning är att åtgärderna är av
stor vikt för att upprätthålla ett aktivt näringsliv samt säkerställa att äldre ges möjlighet till inköp av
livsmedel och andra varor.

Förvaltningens förslag till beslut

Krisledningsnämnden beslutar att:
1. Slopade avgifter för kommunal markupplåtelse förlängs för uteserveringar, evenemang och
torghandel under den tid pandemin försvårar för besöksnäringen (som längst till och med september
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 september 2020).
3. Möjliggöra hyres- och arrendereducering i enlighet med tjänsteutlåtandet (som längst till och med
september 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 september 2020.
5. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta
betalningstiden (som längst till och med september 2020).
6. Avtalet för distribution av livsmedel och annat till äldre och riskgrupper behandlas genom
antingen a) eller b) i denna punkt:
a) alternativ 1 i tjänsteutlåtandet
b) alternativ 2 i tjänsteutlåtandet

Yrkande

Patrik Isestad (S) yrkar på att krisledningsnämnden för beslutspunkt 6 beslutar i enlighet med
alternativ b i förvaltningens förslag till beslut med revideringen att:
- Avtalet med Kerstins Taxi & Buss AB förlängs under förutsättning att minst en
livsmedelsbutik erbjuder hemleveranser.
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) yrkande beträffande beslutspunkt 6.

Propositionsordning
Krisledningsnämnden fastställer följande propositionsordning:

Proposition 1

Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut beträffande punkt 1-5.

Proposition 2

Bifall eller avslag till att för beslutspunkt 6 besluta i enlighet med alternativ b i förvaltningens förslag
till beslut med revideringen att:
- Avtalet med Kerstins Taxi & Buss AB förlängs under förutsättning att minst en
livsmedelsbutik erbjuder hemleveranser.

Justerarsignaturer
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Proposition
Proposition 1

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
krisledningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut beträffande
beslutspunkt 1-5.

Proposition 2

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
krisledningsnämnden beslutar att för beslutspunkt 6 besluta i enlighet med alternativ b i
förvaltningens förslag till beslut med revideringen att:
- Avtalet med Kerstins Taxi & Buss AB förlängs under förutsättning att minst en
livsmedelsbutik erbjuder hemleveranser.
______
Skickas till:
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommundirektör
Näringslivschef
Planeringschef
Miljö- och Samhällsbyggnadschef
Mark- och Exploateringschef
Stadsmiljöchef
Avdelningschef Plan, stab och bygglov
Bygglovschef
VA-chef
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§ 7/20

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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