Mötesbok: Kommunfullmäktige (2021-04-15) Årsredovisning

Kommunfullmäktige
Datum: 2021-04-15
Plats:
Kommentar:
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TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
torsdagen den 15 april 2021 klockan 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
55. Upprop och anmälningar om förhinder
56. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
57. Justering av sammanträdets protokoll
58. Avsägelser
59. Valärenden
60. Revisorerna
61. Inkomna ärenden
62. Meddelanden
63. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Valärenden
64. Val till ägarråd och årsstämman i Inera AB
Beslutsärenden
65. Revidering av reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd för att möjliggöra
distansdeltagande
66. Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd för att möjliggöra
distansdeltagande
67. Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten
68. Årsredovisning 2020 – Nynäshamns kommun
69. Revisionsberättelse för år 2020 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
70. Förslag till beslut om vidare stödåtgärder för näringslivet utifrån Coronapandemin
Interpellationer
71. Svar på interpellation ställd av Ola Hägg (S) till kommunstyrelsens ordförande Harry
Bouveng (M) angående sanering av våra kuster och kvarlämnade vrak
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, telefonnummer 08-520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkomna att höra på debatten.
Nynäshamn den 31 mars 2021

Fredrik Sönnergren
kommunfullmäktiges ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-23

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2021/0006/101-9

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Inkomna ärenden
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

KS/2021/0169/060-1
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 mars 2021 inkommit med en motion om utbildning
i territoriell maktordning och urban norm.
KS/2021/0194/060-1
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om flytt av ändhållsplats för buss
861 mellan Nynäshamn och Stockholm.
KS/2021/0195/060-1
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om en gång- och cykelväg genom
skogen från området Sandhamn till Strandvägen.
KS/2021/0196/060-1
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om en gång- och cykelväg mellan
Hamnvik och Lövhagen.
KS/2021/0197/060-1
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om att göra
valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt.

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-23

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2021/0006/101-8

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

KS/2021/0008/102-21
Länsstyrelsen i Stockholm meddelar den 26 februari 2021o om att någon ny ersättare istället för
Wiweca Stålbrandt Åhlund (SD) inte kunde utses.
KS/2020/0133/061-3
Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 februari 2021 beslutat att avslå medborgarförslag om att ge
tillgång till gästhamnens toaletter och dusch mot en mindre avgift per säsong.
KS/2021/0035/008-2
Socialnämnden har den 3 mars 2021 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens
statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § för fjärde kvartalet 2020.
KS/2021/0006/101-8
Brå har den 31 mars 2021 sänt en påminnelse till samtliga ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige om att delta i Politikernas trygghetsundersökning senast den 30 april.

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-23

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2021/0008/102-28

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Kåhlbäck
E-post: petra.kalback@nynashamn.se
08-520 688 96

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Val till ägarråd och årsstämman i Inera AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Utse ett ombud till ägarrådet i Inera AB
2. Utvecklingschef Petra Kålbäck utses till ombud för Nynäshamns kommun till årsstämman i
Inera AB.
3. Som röstinstruktion ges ombudet, Petra Kålbäck, att rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ineras ägarråd i enlighet med gällande aktieägaravtal.

Bakgrund
Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens
inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar
och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och
beslutsfattare.
Sedan förra ägarrådet har ett arbete bedrivits i nära samverkan mellan SKR och Inera för att
förbättra erbjudandet till både regioner och kommuner. Ett arbete görs också för att förtydliga
Ineras roll i det digitala eko-systemet. Det är angeläget med en ökad samordning och samverkan
mellan kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv för att på allvar kunna ta tillvara de
möjligheter som en ökad digitalisering kan realisera.
De synpunkter som kom in vid förra årets ägarråd har beaktats och har bland annat lett till en
annan form för beskrivning av Ineras strategiska inriktning. Istället för en detaljerad
verksamhetsplan kommer nu ett antal principer presenteras för ägarna att ta ställning till.
Principerna ska beskriva hur kommuner och regioner avser att samverka inom ramen för det
gemensamt ägda bolaget avseende prioritering, finansiering, beredning och huvudsakliga inriktning.
Ägarrådet ska därutöver fastställa ägardirektiv och utse styrelseledamöter inför bolagsstämman i
Inera.

Ärendet
Inför förestående ägarråd och årsstämma i Inera AB, där Nynäshamns kommun innehar
aktier/rösträtt bör kommunen ha ombud. Ägarrådet är Ineras högsta beslutade organ genom vilket
ägarna gemensamt beslutar om bolagets strategiska inriktning framåt. Det som beslutas på
ägarrådet den 12 maj ska också sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni.
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Som ombud till årsstämman har Nynäshamns kommun valmöjligheten att utse en tjänsteperson att
rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet och följer då andra kommuner likt
Örebro kommun och Stockholm Stad.
Årets ägarråd sker helt digitalt och kommer att webbsändas på skr.se. Deltagande sker via
webbsändning och beslutsfattande sker genom röstning i verktyget VoteIT.

Förvaltningens bedömning

Då Nynäshamns kommun innehar aktier/rösträtt i Inera AB är kommunstyrelseförvaltningens
bedömning att ett ombud bör utses till ägarråd och årssstämma.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör
.

Skickas till

Akten, utvecklingschef, Inera AB, de valda

______________________
Petra Kåhlbäck
utvecklingschef

öjliggöra distansdeltagande - KS/2021/0096/003-2 Revidering av reglemente för södertörns upphandlingsnämnd för att möjliggöra distansdeltagande : Revidering av reglemente för södertörns upphandlingsnämnd för att möjliggöra distansdeltagande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-02-08

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2021/0096/003-2

Tjänsteställe/handläggare
Kansliavdelningen
Sanna Jansson
E-post: Sanna.Jansson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd
för att möjliggöra distansdeltagande
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns
upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska besluta om i vilken utsträckning en nämnd får tillåta deltagande på distans.
Något sådant beslut inte är fattat för Södertörns upphandlingsnämnd, varför Södertörns
upphandlingsnämnd nu föreslår att ett tillägg om deltagande på distans införs i nämndens
reglemente. Eftersom Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd krävs beslut av både
Nynäshamns kommun och Haninge kommun för att revidera nämndens reglemente.

Ärendet

Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen är det möjligt med deltagande på
distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.)
anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd.
Enligt 6 kap. 33 § KL ska reglementen för gemensamma nämnder antas av fullmäktige i var och en
av de samverkande kommunerna för att vara gällande. För att ändra Södertörns
upphandlingsnämnds reglemente krävs därför beslut både hos fullmäktige i Nynäshamns kommun
och i Haninge kommun.
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga
nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 5, beslutade
Södertörns upphandlingsnämnd att föreslå Nynäshamns kommun att fatta ett likalydande beslut för
upphandlingsnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om distansdeltagande införs i
upphandlingsnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4, och numreringen för den
nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya paragrafen föreslås få följande
lydelse:
-

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till
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nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Det föreslagna tillägget överensstämmer med vad Sveriges kommuner och regioner, SKR, förslår i
skriften ”Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar”. SKR föreslår
att önskemål om distansdeltagande ska anmälas, men de har inte specificerat hur långt innan
sammanträdet detta ska ske, utan detta är en fråga för kommunerna att ta ställning till utifrån hur
lång tid som behövs till förberedelse. Haninge kommun och Södertörns upphandlingsnämnd föreslår
att anmälan ska göras senast fem arbetsdagar innan sammanträdet äger rum.

Förvaltningens bedömning
Med anledning av rådande pandemi anser förvaltningen att deltagande på distans ska möjliggöras
för Södertörns upphandlingsnämnd. Att tillåta deltagande på distans i de fall kommunallagens krav
kan uppfyllas kan minska risken för smittspridning, samt säkra nämndens beslutsförhet. Det
föreslagna tillägget innebär dock inte ett krav för nämnden att låta ledamöter delta på distans, utan
utgör en möjlighet.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta reviderat reglemente för
Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns upphandlingsnämnds förslag från den 3
februari 2021 § 5.

Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag

Sanna Jansson
Kommunjurist

Beslut från Södertörns upphandlingsnämnd 2021-02-03 § 5
Beslut från fullmäktige i Haninge kommun 2020-12-14, § 231
Tjänsteskrivelse från Upphandling Södertörn daterad 2021-01-21
Förslag till reviderat reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd
Gällande reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd

Skickas till
Akten
Haninge kommun
Södertörns upphandlingsnämnd
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-02-23

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2021/0140/003-2

Tjänsteställe/handläggare
Kansliavdelningen
Sanna Jansson
E-post: Sanna.Jansson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd
för att möjliggöra distansdeltagande
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns
överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska besluta om i vilken utsträckning en nämnd får tillåta deltagande på distans.
Något sådant beslut är inte fattat för Södertörns överförmyndarnämnd, varför Södertörns
överförmyndarnämnd nu föreslår att ett tillägg om deltagande på distans införs i nämndens
reglemente. Eftersom Södertörns överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd krävs beslut av
fullmäktige i samtliga samverkande kommuner för att revidera nämndens reglemente.

Ärendet

Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen, KL, är det möjligt med deltagande på
distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.)
anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd.
Enligt 9 kap. 33 § KL ska reglementen för gemensamma nämnder antas av fullmäktige i var och en
av de samverkande kommunerna för att vara gällande. För att ändra Södertörns
överförmyndarnämnds reglemente krävs därför beslut hos fullmäktige i Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamns, Salem och Tyresö.
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga
nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 4, beslutade
Södertörns överförmyndarnämnd att föreslå de samverkande kommunerna att fatta ett likalydande
beslut som Haninge fattat för överförmyndarnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om
distansdeltagande införs i överförmyndarnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4,
och numreringen för den nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya
paragrafen föreslås få följande lydelse:
-

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till
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nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Det föreslagna tillägget överensstämmer med vad Sveriges kommuner och regioner, SKR, förslår i
skriften ”Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar”. SKR föreslår
att önskemål om distansdeltagande ska anmälas, men de har inte specificerat hur långt innan
sammanträdet detta ska ske, utan detta är en fråga för kommunerna att ta ställning till utifrån hur
lång tid som behövs till förberedelse. Södertörns överförmyndarnämnd föreslår att anmälan ska
göras senast fem arbetsdagar innan sammanträdet äger rum.

Förvaltningens bedömning
Med anledning av rådande pandemi anser förvaltningen att deltagande på distans ska möjliggöras
för Södertörns överförmyndarnämnd. Att tillåta deltagande på distans i de fall kommunallagens krav
kan uppfyllas kan minska risken för smittspridning, samt säkra nämndens beslutsförhet. Det
föreslagna tillägget innebär inte ett krav för nämnden att låta ledamöter delta på distans, utan utgör
en möjlighet.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta reviderat reglemente för
Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns överförmyndarnämnds förslag från den
3 februari 2021 § 4.

Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag

Sanna Jansson
Kommunjurist

Beslut från Södertörns överförmyndarnämnd 2021-02-03 § 4
Förslag till reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd
Beslut från fullmäktige i Haninge kommun 2020-12-14, § 231

Skickas till

Akten
Södertörns överförmyndarnämnd
Botkyrka kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Salem kommun
Tyresö kommun
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-02-08

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2021/0116/206-2

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och
mätverksamheten
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och
mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att:
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.”
2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten
2019-09-18, § 147. Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 januari 2021, § 13, beslutat att
överlämna förslag till fullmäktige om revidering av taxan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ett
tillägg under tabell 12, Övriga beslut; ”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
debiteras separat.” samt att taxan ska börja gälla från och med den 1 maj 2021.

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att överlämna förslag till fullmäktige om revidering av taxa
för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans
med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gjort en genomlysning under verksamhetsåret 2020,
genomlysningen syftade till att synliggöra brister i samverkansavtalet som ligger till grund för
samhällsbyggnadsnämndens och förbundets arbete.
Efter genomlysningen pågår det ett arbete med att ta fram ett nytt avtal som uppfyller
förbundsordningen med bland annat en beskrivning av uppgiften, avtalstid samt hur den
ekonomiska ersättningen ska regleras.
Plan- och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsnämnden att ta ut avgifter för plan- och
bygglovsverksamhet där även kart- och mätverksamheten innefattas. Den föreslagna ändringen i
taxan syftar till att avgiften ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen
eller tjänsten. Finansieringen av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds prövningar kommer
regleras i det kommande avtalet, förbundet kommer debitera samhällsbyggnadsnämnden för bland
annat prövningar av vatten och avlopp.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed ett tillägg i taxan under tabell 12, Övriga beslut;
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” samt att taxan ska börja
gälla från och med den 1 maj 2021.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsnämndens förslag om
tillägg till Taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten. Förvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillägget samt att det börjar att gälla
från och med den 1 maj 2021.
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_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

Beslutsunderlag

______________________
Malin Söderlund
nämndsekreterare

Taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten - fastställd av kommunfullmäktige 2019-09-18,
§ 147
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2021-01-26, § 13

Skickas till
Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Avdelningschef för plan- och bygglov
Bygglovschef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-17

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2021/0022/042-2

Tjänsteställe/handläggare
Ekonomiavdelning
Dan Olén
E-post: dan.olen@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 - Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns årsredovisning för 2020.
2. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och
dess helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2020 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige.

Sammanfattning
Ärendet hanterar Nynäshamns kommuns årsbokslut för verksamhetsåret 2020.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska
och verksamhetsmässiga resultatet.
Respektive nämnds verksamhetsberättelse kan beställas hos kommunstyrelseförvaltningen,
kommunstyrelsen@nynashamn.se, handlingarna sänds ut eller finns för avhämtning.
Revisionsrapport har ännu inte avlämnats från revisionen för kommunen. Revisionsrapporten
kommer att kompletteras ärendet inför beslut i kommunfullmäktige. Detta är enligt tidigare års rutin.
Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och
revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och
fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma.

Förvaltningens bedömning
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning är ett minimikrav för god
ekonomisk hushållning, att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska
inräknas i intäkterna när man gör avstämningen mot balanskravet. Syftet med balanskravet är att
kommunen ska visa att den inte lever över sina tillgångar. Det innebär till exempel att
realisationsvinster från försäljning av anläggningar inte ska finansiera den löpande driften. Om
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt kommunallagen regleras
inom tre år. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
I en avstämning mot balanskravet, blir årets resultat efter balanskravjustering 16,1 miljoner kronor.
Ingen åtgärdsplan behöver antas.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

______________________
Dan Olén
Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Årsredovisning Nynäshamns kommun 2020
Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2020
Nynäshamnsbostäder Revisionsberättelse 2020
Tegeltraven Holding Årsredovisning 2020
Tegeltraven Holding Revisionsberättelse 2020

Skickas till
Akten
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NYNÄSHAMNS KOMMUN
Revisorerna

Kommunfullmäktige i
Nynäshamns kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020
Vi har granskat Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda
lekmannarevisorer i AB Nynäshamnsbostäder, Tegeltraven Holding AB, Letupa AB
samt Alkärrsplans Utvecklings AB även verksamheten i dessa företag under år 2020.
Granskningen har avseende kommunen och dess koncernroll utförts enligt
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit
det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”. Därtill
redovisas de sakkunnigas rapporter i särskild bilaga.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig även
om vissa brister noterats under året.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020
samt delvis förenligt med de övergripande verksamhetsmål som fullmäktige
fastställt. Ett av tre övergripande verksamhetsmål (målområden) är uppfyllt och två
av tre målområden är delvis uppfyllda.
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NYNÄSHAMNS KOMMUN
Revisorerna

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.

Nynäshamn den 30 mars 2021

Kenneth Åhs

Göran Palmedal

Anders Engström

Bernt Högberg

Sara Frykman

Karin Ferm

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse för år 2020
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum 2021-03-09

Sida 1(4)
Diarienummer
KS/2021/0129/141-1

Tjänsteställe/handläggare
Näringslivsenheten
Nina Munters
E-post: Nina.Munters@nynashamn.se
Tel: 08-520 737 02

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut om vidare stödåtgärder för näringslivet
utifrån coronapandemin
Förvaltningens förslag till beslut

Krisledningsnämnden beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fortsatt slopa avgifter för kommunal markupplåtelse för uteserveringar och lokala företag
som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med december 2021.
2. Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär
anstånd med fakturor, kan även fortsatt ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller alla
kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov,
anmälan och tillsyn, som längst till och med december 2021.
3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas av
coronapandemin och gällande restriktioner och önskar korta betalningstiden, som längst till
och med december 2021.
4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat
drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag (januari-mars 2021), under
förutsättning att detta godkänns av EU-kommissionen och beslutas.
5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande
möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn för
företag inom utpekat drabbade branscher.
6. Göra en extra satsning om en miljon kronor, för att skapa coronasäkra mötesplatser i
centrala Nynäshamns stad, Ösmo och Sunnerby och Spångbro.

Sammanfattning
Många företag har drabbats hårt av coronapandemin och de restriktioner som införts till följd av
den. Förvaltningen lyfter nu förslag på fortsatta och nya åtgärder ämnade att stötta Nynäshamns
företag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin och restriktionerna. Det handlar om åtgärder
som minskar företagens kostnader och hjälper dem att klara likviditeten, samt åtgärder som bjuder
in till coronasäkra besök.

Ärendet

Delar av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till
coronapandemin, restriktioner som ännu gäller och i vissa fall blivit ännu hårdare. 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 näringslivet samt visar också på kommunens vilja att stötta drabbade företag.
MARKUPPLÅTELSE
Bakgrund: Många serveringar och butiker har till följd av smittspridningen och myndigheters
restriktioner och uppmaningar till människor att ”stanna hemma, ställa in och skjuta upp”, tappat
största delen av sina kunder. Även förändringen av tidpunkt då alkohol måste sluta att serveras och
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restauranger och dylikt måste stäng, har påverkat negativt. Att använda sina uteserveringar, eller
flytta ut en del av försäljningen gör att kunderna kan besöka serveringar och butiker på ett säkrare
sätt, och att företagen trots tomma lokaler och tidigare stängning, kan få en intäkt.
Åtgärd 1: Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas även fortsatt, för uteserveringar och lokala
företag som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med december 2021.
Syfte med förslaget: Skapa fortsatta förutsättningar för företag inom besöksnäring och handel som
tappat stora delar av sina kunder och intäkter till följd av coronapandemin och gällande
restriktioner.
Intäktsbortfall april till och med december 2020 kopplade till åtgärden: 267 000 kr.
Intäktsbortfall januari till och med mars 2021: 24 000 kr
Budgetpåverkan: Intäktsbortfall hos Stadsmiljöavdelningen för markupplåtelse under april-december
2021 är beräknat till cirka: 270 000 kr.
(Fler aktörer kan komma in med ansökan om att använda allmän platsmark, men dessa intäkter
finns inte budgeterade.)
FAKTUROR, PÅMINNELSER, INKASSO MM
Bakgrund: Det rådande läget leder till att många företag har stora problem med likviditeten.
Åtgärd 2: Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär
anstånd med fakturor, kan även fortsatt ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller alla
kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och
tillsyn, som längst till och med december 2021.
Åtgärd 3: Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas av
coronapandemin och gällande restriktioner som önskar korta betalningstiden, som längst till och
med december 2021.
Syfte: Åtgärderna bibehålls för att kunna hjälpa företag att klara likviditeten.
Budgetpåverkan: Liten eller obefintlig.
HYROR OCH ARRENDEN
Bakgrund: Regeringen föreslår att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran
som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är
tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska
svårigheter med anledning av pandemin.
Åtgärd 4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% till drabbade hyresgäster inom
utpekat utsatta branscher under januari-mars 2021, i linje med Regeringens förslag. Detta under
förutsättning att förslaget godkänns av EU-kommissionen och beslutas.
Syfte: Förslaget är ämnat att underlätta för företag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin
och restriktioner, att klara sin likviditet.
Intäktsbortfall kopplade till åtgärden under 2020: 143 000 kr.
Budgetpåverkan: Oklart, då det beror på omfattningen av önskad hjälp.
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AVGIFTER FÖR ALKOHOLTILLSYN OCH HÄLLSOSKYDDSTILLSYN
Bakgrund: Restaurangbranschen, hotell och andra tillfälliga boenden och gym har drabbats hårt av
pandemin och de restriktioners om införts. Ett möjligt ytterligare stöd är att inte ta ut avgifter för
Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn, för företag i dessa branscher, något som förvaltningen anser
vore en bra åtgärd.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smofh) ansvarar för medlemskommunernas (Haninge,
Tyresö och Nynäshamn) tillsyn inom flera lagstiftningar. Förbundet är en egen juridisk person, vilket
innebär att likabehandlingsprincipen gäller inom förbundets hela tillsynsområde. Av den anledningen
måste medlemskommunerna fastställa likalydande taxor samt att tillämpningen av dessa skall vara
enhetlig inom förbundet. Det får inte skilja sig åt beroende på vilken kommun företaget befinner sig
i. Kommunerna behöver tid för att hitta och ta beslut kring en gemensam väg framåt i frågan om
tillsynsavgifterna. Smohf kommer att senarelägga sina fakturor för tillsyn kopplat till
serveringstillstånd samt livsmedelstillstånd. Detta ger företagen andrum och hjälp i akuta problem
med likviditeten och kommunerna ges tid att arbeta fram ett gemensamt beslut i frågan.
Åtgärd 5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande
möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn för företag
inom utpekat drabbade branscher.
Syfte: Hjälpa drabbade företag att klara likviditetsproblem.
CORONASÄKRA MÖTESPLATSER
Bakgrund: För att hjälpa till att öka attraktiviteten i centrum och på så sätt hjälpa fler företag att
överleva i pandemin kommer ett förslag om att skapa coronasäkra mötesplatser i centrum - för att
skapa trivsel och öka kundunderlaget till butikerna på ett smittsäkert sätt. Människor längtar efter
att komma ut och efter umgänge. Förslaget är att möjliggöra detta på ett säkert sätt ur
smittspridningssynpunkt.
Åtgärd 6: Göra en extra satsning för en attraktiv miljö om en miljon kronor för att skapa
coronasäkra mötesplatser under vår och sommar, i centrala Nynäshamns stadskärna, Ösmo samt
Sunnerby och Spångbro. Detta sker genom ett nära samarbete mellan Näringslivsenheten,
Stadsmiljöavdelningen, företagare, fastighetsägare och Stadskärneföreningen. Det kan exempelvis
handla om pop-upp-lekplatser, tillfälliga gräs- och sandytor, utelek, flaggspel, blommor, möblemang
etc. Vissa delar torde även kunna flyttas mellan de olika tätorterna, och målet är att så mycket som
möjligt går att återanvända. Dialog om samverkan föreslås även att föras med författarna till
medborgarförslaget ”Idéskiss Banantorget” och fastighetsägare.
Syfte: Underlätta för människor att träffas på centrala platser på ett coronasäkert sätt, skapa
inbjudande miljöer och trivsel på platser med handel och service, vilket bidrar till ökat kundunderlag
till företagen. Samt att vi samtidigt möjliggör för lokala företag att flytta ut delar av sin verksamhet
ger ytterligare förutsättningar för en coronasäker handel.
Budgetpåverkan: En miljon kronor tillförs Samhällsbyggnadsnämndens stadsmiljöavdelning.
Pengarna ska i sin helhet gå till ovan satsning.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet redogjort för åtgärder som är ämnade att underlätta för
företag som drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin och gällande restriktioner. Det är av
stor vikt att en stor organisation som Nynäshamns kommun visar fortsatt förståelse för företagens
situation och försöker att lindra deras situation. Förvaltningens bedömning är att åtgärderna är
viktiga för att stötta Nynäshamns företag och för företagens tillit till organisationen.
Utöver ovan föreslagna åtgärder vidtas även nedan åtgärder:
• Kommunen tidigarelägger en av våra planerade (beslutade och budgeterade) utbetalningar
av vår avgift till Smohf, vilket gör att Smohf kan skjuta fram faktureringen kopplat till
serveringstillstånd och livsmedelstillstånd till hösten.
• Näringslivsenheten fortsätter med rådgivning för företagen om stödåtgärder kopplat till
coronapandemin, även från andra myndigheter och organisationer.
• Näringslivsenheten och kommunikationsenheten fortsätter att informera om både
restriktioner och stödåtgärder för företagen.
• Stadsmiljöavdelningen fortsätter att extra skyndsamt hantera yttranden till polisen gällande
ansökningar från restauranger om uteserveringar och butiker som vill flytta ut en del av sin
verksamhet på gatan, något som tillåts året runt under förutsättning att tillstånd innehas,
och det inte hindrar framkomligheten.
• Genom ESF-projektet Växtkraft Södertörn erbjuds kostnadsfri, behovsanpassad
kompetensutveckling till anställd, varslad och permitterad personal i företag i branscherna
detaljhandel, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag
.

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommundirektör
Näringslivschef
Planeringschef
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Mark- och Exploateringschef
Stadsmiljöchef
Hamnchef
Fastighetschef
Avdelningschef Plan, stab och bygglov
Bygglovschef
VA-chef

______________________
Nina Munters
tf näringslivschef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum 2021-03-24

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2021/0129/141-3

Tjänsteställe/handläggare
Näringslivsenheten
Nina Munters
E-post: Nina.Munters@nynashamn.se
Tel: 08-52073702

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut om värdebevis till kommunanställda att
använda som betalning hos företag
Förvaltningens förslag till beslut

Krisledningsnämnden beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att:
-

-

under förutsättning att den nya lag kring skattefria gåvor under 2021 som föreslås av
regeringen träder i kraft, och att gåvan är skattefri, uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen
att ge ett värdebevis om 400-450 kr per person till kommunanställda att handla för hos
valfritt företag som vill ta emot värdebeviset som betalning för varor eller tjänster.
överföra 1 mnkr från ofördelade medel till kommunstyrelsen och att ekonomiavdelningen
tillförs dessa medel.

Sammanfattning

Krisledningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-03-18 att återremittera förslaget till
beslutspunkt 6 till förvaltningen för att utreda förslag om att Nynäshamns kommun ger ett gåvokort
att använda bland kommunens företag av en summa av 1 mnkr. Förvaltningen har sett över
förutsättningarna och lämnar nu förslag på att ge ett värdebevis om 400-450 kr per person till
kommunanställda, under förutsättning att en ny lag som tillåter detta träder i kraft.

Ärendet

Ärende § 2/21 var uppe för beslut i Krisledningsnämnden 2021-03-18, KS/2021/0129/141.
Beslutspunkten nr 6 – ”Göra en extra satsning om en miljon kronor, för att skapa coronasäkra
mötesplatser i centrala Nynäshamns stad, Ösmo och Sunnerby och Spångbro” återremitterades och
Krisledningsnämnden uppdrog åt förvaltningen att istället utreda förslaget om att Nynäshamns
kommun ger ett gåvokort till anställda att använda bland kommunens företag av en summa av 1
mnkr.
Förvaltningen har nu tittat på vilka förutsättningar som gäller.
Huvudregeln är att om du som anställd får en gåva från din arbetsgivare så är den skattepliktig.
Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor.
Regeringen har dock föreslagit att möjligheten för arbetsgivare att skattefritt ge gåvor till sina
anställda upp till ett värde på 1 000 kr per anställd, som infördes under 2020, förlängs. Syftet är att
öka efterfrågan på varor och tjänster och på så sätt lindra de inkomstbortfall som många företag
drabbas av under den pågående pandemin, men även bidra till den ekonomiska återhämtningen. Till
exempel kan anställda få presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.
Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag. Av
lagtekniska skäl föreslås att detta ska ske genom införandet av en ny, tillfällig lag. Den nya lagen
föreslås träda i kraft den 1 maj 2021. Den ska dock gälla förmån som lämnas från och med den 1
januari 2021. Lagen upphör att gälla den 31 december 2021.
Kostnader för layout, tryck, annonsering, utskick etc uppgår till omkring 60 000 kr.
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Utifrån ovan föreslår förvaltningen att kommunen, under förutsättning att den föreslagna lagen
kring utökning av skattefria gåvor under 2021 träder i kraft, ger ett värdebevis på mellan 400 kr och
450 kr per anställd att handla för hos valfritt företag som önskar ta emot värdebeviset. Den
slutgiltiga summan på värdebevisen beror på antalet anställda (fast och timanställda) vid tidpunkten
för utskicket och eventuella prisjusteringar av kostnaderna för, annons, tryck, porto etc.

Förvaltningens bedömning

Det tidigare värdebeviset blev mycket uppskattat av både kommunens personal och av näringslivet.
Det blir ytterligare ett bevis på uppskattning av företagen och medarbetarnas arbete och ger ett
tillskott i kassan hos företagen, som i många fall lidit hårt ekonomiskt till följd av pandemin och
restriktionerna. Förvaltningen är därför positiv till Krisledningsnämndens förslag.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag

______________________
Nina Munters
tf näringslivschef
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