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Svar pa interpellation angaende miljonbidrag till
stadskarneforeningen i Nynashamn
I en interpellation till mig har Lena Dafgard (Sorundanet Nyndshamns
kommunparti) stall fragor om kommunens samarbete med Stadskarneforeningen.
Interpellanten onskar svar ph foljande fragor:
1 Finns det nagot nytt beslut i kommunfullmaktige om aft kommunen
ska fortsatta aft bidra med pengar till Stadskarneforningen efter de
tre ár, som man fattade beslut om 2003?
Svar: Kommunfullmaktige beslutade att ingâ som medlem i Nyndshamns
Stadskarneforeningen dr 2003. I och med alt KF inte fattat beslut om alt
kommunen skall gh ur foreningen sà är det naturligt alt avgiften for
medlemsskapet ingar i ordinarie verksamhet och dá ldggs in i kommunens mdl
och budget, som det fattas beslut om varje
2 Anser du det riktigt, demokratiskt och transparant aft medel till
Stadskarneforeningen laggs in i mai och budget, efter de tre ar som
fullmaktige beslutade om, utan aft fragan tas upp pa nyft i
fullmaktige?
Svar: Jag kan inte svara ph varfor inte fragan togs upp specifikt, jag var sjalv inte
med pa den tiden. Jag kan heller inte fOrklara varfor man specificerat alt man ska
betala en viss avgift under 3 dr. Ar man medlem sh betalar man medlemsavgiften
under den lid man är medlem.
Del hade kants mer naturligt om KF istallet beslutat om alt man efter 3 dr skulle
utvardera medlemskapet i foreningen.
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3 Pa manga av fakturorna fran Stadskarneforeningen gallande
serviceavgift star det: "Kommunens del av avgift till
Stadskarneforeningen enl. overenskommelse". Var finns denna
skriftliga overenskommelse, hur lyder den och var i
kommunorganisationen är det beslutet fattat?
Svar: Beslut är fattat i kommunfullmatige (2003-04-09) tyvarr med felaktig
formulering, dá det star att kommunen under tre ar skall bidra med 50 % per dr
dock max 400 000 kronor per ar.
Men andemeningen i overenskommelsen var/dr att kommunen matchar 100 % av
vad medlemmama i Stadskarneforeningen bidrar med i serviceavgifter. Sá har
dven skett.

4 Vi har begart in arsredovisningarna fran Stadskarneforeningen av
kommunstyrelseforvaltningen. Endast en arsredovisning, for 2014,
har presenterats.
a) varfor saknas Stadskarneforeningens samtliga arsredovisningar
pa kommunen (utom 2014), nar kommunen bidrar med miljonbelopp
av skattemedel till den ekonomiska foreningen?
Svar: Det verkar som kommunen gallrar ut handlingama rOrande detta. Det
aligger Stadskarnefbreningen att lagra och forvara arsredovisningama pa
betryggande sat. Samtliga arsredovisningar firms hos foreningen och har
behandlats i sedvanlig ordning och granskats av styrelsen, medlemmar och
foreningens revisorer under arens lopp.
b) Ar det inte kommunens skyldighet att folja upp hur skattemedel
anvands?
Svar: Kommunen har via ledamoter i styrelsen samt ombud tagit del av
arsredovisningen samt genom sitt ombud godkant arsredovisningen i samband
med foreningens arsstamman. Foreningens arsredovisning behandlas ocksa av
kommunens ekonomiavdelning, ddr kommunens kostnader fiSr medlemsskapet
ingar i kommunens arsredovsining for det gallande aret.
c) Hur sakerstalls att foreningens verksamhet är kompetensenlig,
(dvs. att det finns st6d i det kommunalrattsliga regelverket for att
bedriva verksamheten i fra.ga), cla den kan omfatta stod till vissa
affarsverksamheter?
Svar: I samband med att kommunen gick med som medlem i den ekonomiska
fOreningen, Stadskameldreningen i Nyndshamn, gjordes bedomningen att inget
hinder forelag kommunalrdttsligt. Kommunen konsulterade aven
branschorganisationen Svenska stadskamor for att diskutera organisationsfoim.
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5 I stadgarna for Stadskarneforeningen star det i § 24 Styrelsens
protokoll foljande: "... Protokollen ska forvaras pa ett betryggande
salt och foras i nummerfoljd. Styrelsens protokoll är tillgangliga
endast for ledamoter, suppleanter och revisorer."
a) Hur kan Nynashamns kommun bidra med miljonbelopp av
skaftemedel till en forening vars styrelseprotokoll inte är offentliga?
Svar: Offentlighetsprincipen innebdr att allmanheten och massmedierna —
tidningar radio och TV — har rat till insyn i statens och kommunernas verksamhet.
En forutsatning for att en handling ska omfattas av offentlighetsprincipen är att
den upprattats eller inkommit till myndigheten, se tryckfrihetsforordningen.
Vissa ovriga organisationen eller sammanslutningar kan aven omfattas av
offentlighetsrincipen om de har en koppling till kommunen. Detta stadgas av
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL.
I 2 kap 3 § OSL stadgas att vad som fOreskrivs i tryckfrihetsforordningen om rat
att ta del av allmanna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar galla
ocksa handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska fOreningar och
stiftelser ddr kommuner eller landsting utovar ett rdttsligt bestammande
inflytande.
For att en kommun ska ha rdttsligt bestdmmande inflytande Over t.ex. en
ekonomisk ferening ska kommunen:
r dga andelar i den ekonomiska foreningen med mer an hdlften av samtliga roster
i fOreningen eller pa nagot annat sat forfogar over sã manga roster i foreningen,
eller
r ha rat att utse eller avsatta mer an halften av ledamotema i styrelsen i den
ekonomiska fdreningen.
Kommunen har tva utsedda ledamoter i styrelsen och en rost av 60 i
fdreningsstamman. Kommunen har heller ingen mojlighet att utse eller avsatta
mer an hdlften av ledamoterna i styrelsen. Bedomningen är dada att
Stadskaneforeningen i Nyndshamn inte har nagon skyldighet att ldmna ut
handlingar till enskilda pa forfragan.
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b) Hur kan en forening, som inte ens later medlemmarna ta del av
protokollen, vara demokratisk?
Svar: Det är vanligt aft styrelseprotokoll inte halls offentliga, dá dem kan
innehalla kdnslig information rorande fdreningens verksamhet. Men foreningens
medlemmar brukar oftast fa ta del av styrelsens protokoll efter begdran. Det ingar
ocksa an fOreningens revisorer gar igenom arets styrelseprotokoll fir att
kontrollera styrelsens goranden och latanden infor fdreningens arsmote och
faststallande av ars- och verksamhetsredovisning.
Daremot brukar medlems- och arsmotesprotokoll hallas offentliga, sã fort de blivit
justerade. I ovrigt se svar ovan.
c) Hur kan kommunen bidra med miljonbelopp av skattemedel till en
forening som inte vilar pa demokratisk grund?
Svar: Kommunen betalar inte ut bidrag till foreningar som bryter mot de lagar och
regler som Sveriges riksdag beslutat om, till exempel kommunallagen,
grundlagen, lagen om ekonomiska foreningar etc.
Antyder ni med denna fraga att Nyndshamns stadskarneforening, och darmed dess
medlemmar, inte vilar pa demokratisk grund?
Om ni antyder detta sá vill jag klargora att jag motsatter mig det kraftigt!
Bakom Stadskdrnefcireningen star Nyndshamns komrnunorganisation,
fortroendevalda, ndringsliv och fastighetsagare. Foreningens verksamhet
diskuteras pa foreningens medlemsmoten och styrelsemoten och arrangemangen
granskas och utvdrderas av fdreningens styrelse, foreningens medlemmar och
revisorer men aven av kommuninvanarna i stort.
I borjan av 2000-talet startade en diskussion inom det lokala ndringslivet
angaende tendensen att alit mer av kopkraften inom kommunen forsvann till
angransande kommuner. Kopkraftsundersokningar visade aft kommuninvanarna
onskade ett storre utbud och dven fler butiker inom samma segment. Ett antal
mOten mellan handeln och fastighetsagarna i centrum samt kommunen
anordnades ddr erfarenheter fran forskning inom omradet samt erfarenheter fran
andra stader presenterades. Ett antal stadskdrneforeningar med dessa parter som
grund hade da startats pa olika hall i landet och pekade pa positiva resultat.
Framtddande fdr framgangsrik centrumutveckling är samarbete mellan
kommunens organisation, fastighetsdgare, handel och ovrigt ndringsliv. Flera
ansvarsomraden som kommunen har atagande inom har mycket att vinna pa
samverkan och samarbete med olika intressenter, det gdller var stadsmiljo,
tillganglighet, renhallning, trygghet och marknadsforing.

5(5)

Stadskarneforeningen har ddr en avgorande roll for aft mobilisera gemensam haft
framat i vdrt gemensamma utvecklingsarbete.

6 Stadskarneforeningen bestir av medlemmar som är foretag och
fastighetsagare. Pi vilket satt har ovriga foretagare i kommunen,
som inte finns i Nynashamns Wort och inte är medlemmar i
stadskarnefOreningen, fitt motsvarande bidrag till sin verksamhet?
Svar: Kommunens stod till Stadskarneforeningen är en insats for okad tillvaxt och
valfard. En av forutsattningarna for aft locka till sig fler investeringar, fler
invanare, besokare, studenter och entreprenorar är ett levande centrum med
varierat utbud av bade butiker och upplevelser. Det kommer alla till del.
Aven de foretag som valt aft inte gà med i Stadskarneforeningen.
I kommunens ndringslivsstrategi fastslas aft kommunen har en utvecklingsroll
som innebdr aft initiera, stodja och samordna insatser for ndringslivsutveckling
och attraktionskraft. Stadskarneforeningen far inte "bidrag" utan kommunen
betalar sin serviceavgift samt aft ersd.ttning kan utga for kostnader for olika
arrangemang och projekt utover den ordinarie verksamhet ddr kommunen
medverkat som samarbetspartner eller medarrangor.
Utover detta sà medverkar kommunen tillsammans med kommunens ndringsliv i
olika konstellationer och samarbetsforum, som till exempel naringslivskommitten,
foretagarfrukost, bomassa, ndringslivsvecka, nyforetagarcentrum, Sthlm Business
Alliance (SBA), Leader och Sthlm Archipelago.

7 Kommer kommunen fortsatta aft bidra med pengar av skattemedel
till Stadskarneforeningen?
Svar: Ja, det hoppas jag. Jag är valdigt glad over vart fina samarbete i
Stadskarneforeningen. Forutom aft genomfora eft antal arrangemang i centrum i
marknadsfOringssyfte sá har Stadskarneforeningen under dren arbetat med eft
fornyat utbud av nya aktorer och etableringar i centrum. Tillsammans har vi
genomfort eft antal etableringsdagar ddr etableringsansvariga fran olika kedjor
bjods in aft ta del av kommunens planerade utveckling. Resultatet blev aft t.ex.
Hemtex, Dressman, Lindex och Kicks etablerade sig i centrum. Senare tillkom
Sjotelegrafen med ytterligare utbud av bland annat 'nobler.
Tillsammans arbetar vi nu vidare fdr aft ft nya medlemmar sa aft verksamheter
kan komma igang aven i andra kommundelarna som Osmo och Spangbro.

Daniel Adborn (FP),
Miljo- och samhallsbyggnadsnamndens ordforande

