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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-09-16 
Anslaget sätts upp: 2021-09-20             Anslaget tas ned: 2021-10-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2021-09-16 klockan 19.00–22.25. 
Ajournering klockan 19.12-19.14, 20.40-20.55. 

Beslutande  

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

Paragrafer 
§§ 129–150 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-09-20 klockan 16.00. 
 

Underskrifter 
 
 

 
 

Fredrik Sönnergren (M)     
ordförande  

 

 
 
 

Marcus Svinhufvud (M)     Patrik Isestad (S) 
justerare      justerare 

 
 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
Deltar på plats i Folkets Hus: 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 

Eva Wennerberg (C) från och med klockan 19.35 §§ 135–150 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 

Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande 
 

Deltar på distans: 
Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 

Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) §§ 147, 149–150 
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Aline Varre (-) §§ 129–146 

Agneta Tjärnhammar (M) 

Klas Rydström (SD) §§ 129–146, 148–150 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Inger Andersson (S) 

Sophia Stureson (L) 
Bodil Toll (M)  

Miriam Malm (V) 

Maria Gard Günster (C) 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 

Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) 

Lena Dafgård (SN) 
Emma Solander (MP) 

Björn Larsson (SD) 

Greta Olin Landström (PPiN) 
Håkan Svanberg (M) till och med klockan 21.54 §§ 129–148 

Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Håkan Svanberg (M) § 150 
Liselott Vahermägi (S) 

Erik Runeborg (-) 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 

Johnny Edholm (S) 
Per Ranch (SN) 

Sophie Sandin (V)  
Per Malmsten (M) 

Johann Wolf (SD) 

Roland Junerud (S) 
Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Gill Lagerberg (S) 

Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) 

Johan Forsman (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(35) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-09-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Brodin (M) §§ 129–149 

Christina Sönnergren (M) 

Otto Svedenblad (M) 
Kaisa Persson (L) 

David Öberg (KD) 
Anders Lindeberg (S) 

Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (V) 

Irene Ångström (SN) §§ 147–150 

Rolf Hofsten (PPiN) 
Robert Norberg (PPiN) 
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§ 129/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 

Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter §§ 129–134, 147–149 samt av 41 ledamöter §§ 135–
146, 150. 
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§ 130/21 KS/2021/0039/008 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

Ärendet 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 2 september 
2021. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 september 2021. Kallelse infördes i 

Nynäshamns Posten den 7 september 2021.  
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§ 131/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Svinhufvud (M) och Patrik Isestad (S) att tillsammans 

med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 20 september 2021 
klockan 16.00. 
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§ 132/21 KS/2021/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. entlediga Jean-Claude Menot (-) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  
2. entlediga Oscar Witt (V) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

3. entlediga Bodil Toll (M) från sitt uppdrag som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  
4. entlediga Britt-Marie Jacobsson (PPiN) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

5. entlediga Rebecca Ädel (SD) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
6. entlediga Johann Wolf (SD) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

Ärendet 
KS/2021/0010/102-26 
Jean-Claude Menot (-) har den 26 augusti 2021 inkommit med en avsägelse från samtliga sina 

uppdrag förutom sitt uppdrag i kommunfullmäktige. 
 

KS/2021/0010/102-27 

Oscar Witt (V) har den 31 augusti 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

KS/2021/0010/102-28 

Bodil Toll (M) har den 6 september 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som vice 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

KS/2021/0010/102-29 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) har den 9 september 2021 inkommit med en avsägelse från sitt 
uppdrag som ersättare i socialnämnden.  

KS/2021/0010/102-31 

Rebecca Ädel (SD) har den 14 september inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 

KS/2021/0010/102-31 
Johann Wolf (SD) har den 14 september inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot 
i socialnämnden. 

Skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 

Fastighets- och investeringsutskottet 
Länsstyrelsen 

Socialnämnden 

HR 
Troman 

Jean-Claude Menot 
Oscar Witt 

Bodil Toll 
Britt-Marie Jacobsson 
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§ 133/21        KS/2021/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Thunqvist (MP) till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Leif Branting (MP). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Lennart Thunqvist (MP) till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Leif Branting (MP). 

Skickas till 
Akten    

Troman  
HR 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Lennart Thunqvist 
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§ 133/21        KS/2021/0008/102 

2. Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Klas Rydström (SD) till ersättare i kommunstyrelsen istället för 
Jean-Claude Menot (-). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Klas Rydström (SD) till ersättare i kommunstyrelsen istället för 
Jean-Claude Menot (-). 

 

Skickas till 
Akten    

Troman  
HR 

Kommunstyrelsen 
Klas Rydström 
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§ 133/21        KS/2021/0008/102 

3. Val av ledamot och ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. Tony Björklund (SD) till ledamot i socialnämnden istället för Johann Wolf (SD). 

2. Johann Wolf (SD) till ersättare i socialnämnden istället för Rebecca Ädel (SD). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Tony Björklund (SD) till ledamot i socialnämnden istället för 

Johann Wolf (SD) och Johann Wolf (SD) till ersättare i socialnämnden istället för Rebecca Ädel (SD). 
 

Skickas till 
Akten    
Troman  

HR 
Socialnämnden 

Johann Wolf  
Tony Björklund 
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§ 133/21        KS/2021/0008/102 

4. Val av god man enligt fastighetsbildningslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Björklund (SD) till god man enligt 
fastighetsbildningslagen istället för Emilia Persson (SD). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Tony Björklund (SD) till god man enligt fastighetsbildningslagen 
istället för Emilia Persson (SD). 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Tony Björklund 

Lantmäteriet 
Länsstyrelsen (blankett) 
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§ 133/21        KS/2021/0008/102 

5. Val av ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna-Lisa Larsson (PPiN) till ersättare i socialnämnden istället 
för Britt-Marie Jacobsson (PPiN). 

Ärendet 
Liselott Vahermägi (M) nominerar Anna-Lisa Larsson (PPiN) till ersättare i socialnämnden istället för 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN). 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Socialnämnden 

Anna-Lisa Larsson  
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§ 134/21 KS/2021/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Sara Frykman (M) lämnar information från revisorerna. De har flera pågående revisioner, 
bland annat en förstudie kring fördjupad riskanalys inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter samt revision om löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och 
ekonomiadministrativa processer. Båda revisionsrapporterna läggs fram i oktober 2021. 

Revisorerna har fått en mycket tydlig och god presentation av gymnasieskolans verksamhet, 
personal, elever, programutbud. Revisorerna kommer att följa upp presentationen med fysiskt besök 

på plats. Från kommunens kanslichef, säkerhetschef och säkerhetssamordnare har de fått en 
presentation om kommunens krisberedskap vilket gav en tydlig och god bild av kommunens arbete 

med krisberedskap. Presentationen omfattade verksamhetens organisation, lokal och regional 
samverkan, övningsplan samt kommunens framtida utmaningar inom området. 

Revisor Göran Palmedal (M) är utsedd till bevakningsansvarig för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. Nästa revisionsmöte kommer hållas den 5 oktober. 

Lena Dafgård (SN) önskar att revisorerna ska undersöka om det kommunstyrelsen beslutar om 
genomförs samt om det genomförs i god tid, detta med hänvisning till ärendet om indelningsändring 
som kommunstyrelsen beslutade om den 16 januari 2020. 

 

Skickas till 
Akten    

Revisorerna 
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§ 135/21 KS/2021/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0316/060-1 

Emma Solander (MP) har den 1 juni 2021 inkommit med en motion gällande prioriteringar av gång- 
och cykelvägar i kommunen. 

 
KS/2021/0283/060-1 

Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster har den 1 juni 2021 inkommit med en motion gällande 

en provisorisk lösning längst landsväg 225. 
 

KS/2021/0347/060-1 
Emma Solander (MP) har den 28 juni 2021 inkommit med en motion gällande bättre information om 

ett renare Nynäshamn. 

Skickas till 
Akten 
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§ 136/21 KS/2021/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2018/0218/061-18 

Socialnämnden har den 26 maj 2021 beslutat att lämna förvaltningens skrivelse som sin egen till 
kommunfullmäktige gällande medborgarförslag om att Nynäshamns kommun satsar på en ny syn- 

och hörselinstruktör. 
 

KS/2019/0464/060-9 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 att ge socialnämnden i uppdrag att utreda 
och förtydliga ett införande av förenklad biståndsbedömning för hemtjänst i Nynäshamns kommun 

samt tydliggöra vilka typer av hemtjänstinsatser, och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre 
personer enligt den nya bestämmelsen. Utredningen ska även klargöra vad som avses med äldre 

personer, genom till exempel en åldersgräns.  

 
KS/2019/0464/060-9 

Socialnämnden har den 26 maj 2021 beslutat att möjligheten till förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen inte ska införas i Nynäshamns kommun i 

nuläget för att invänta de föreslagna ändringarna i den nya socialtjänstlagen. Förvaltningen följer 

utveckling med den nya socialtjänstlagen och håller nämnden uppdaterad i frågan. Socialnämnden 
beslutade även att om antagandet av den nya lagstiftningen fördröjs kommer socialnämnden ta upp 

frågan igen våren 2022 för en ny bedömning. 
 

KS/2020/0426/061-3 
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 mars 2021 beslutat att anse medborgarförslag om att 

införa rökförbud på skolområdet i anslutning till gymnasieskolan som besvarat. 

 
KS/2021/0008/102-42 

Länsstyrelsen i Stockholm har den 9 juni 2021 beslutat att utse Carl Marcus (SD) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige då Donald Löfving har avsagt sig sitt uppdrag. Någon ny ersättare för 

Sverigedemokraterna kunde inte utses. 

 
KS/2021/0008/102-41 

Länsstyrelsen i Stockholm har den 9 juni 2021 beslutat att utse Sophie Sandin (V) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige då Madelaine Sloot har avsagt sig sitt uppdrag. Oscar Witt (V) utsågs till ny 

ersättare. 
 

KS/2021/0008/102-40 

Länsstyrelsen i Stockholm har den 9 juni 2021 beslutat att utse Otto Svedenblad (M) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige istället för Johan Gillqvist (M). 

 
KS/2021/0122/003-3 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning beslutade den 11 juni 2021 att inte vidare utreda en tillfällig 

sänkning av arvoden med anledning av motion från Johann Wolf (SD) gällande utredning kring hur 
mycket kommunens skulle kunna spara om anställda politikers och förtroendevaldas löner och 

arvoden tillfälligt skulle sänkas med 20 procent. 
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KS/2021/0291/110-4 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021 att inte ha något att invända mot den föreslagna 

valkretsindelningen för val till regionfullmäktige 2022. 

 
KS/2021/0001/009-126 

Den 23 juni 2021 har en skrivelse ställd till kommunfullmäktige inkommit.  
 

KS/2021/0035/008-3 
Socialnämnden har den 23 juni 2021 beslutat att överlämna förvaltningens rapport för ej verkställda 

beslut första kvartalet 2021 till kommunfullmäktige.  

 
KS/2021/0359/190-1 

Länsstyrelsen Stockholm har den 2 juli 2021 inkommit med en rapport från inspektion av Södertörns 
överförmyndarnämnd år 2020. 

 

KS/2021/0104/009-9 
Kommunfullmäktige beslutade att fastställa ägardirektiv för SRV Återvinning den 11 mars 2021. Nu 

har SRV Återvinning sänt slutversion av direktivet. 
 

KSFA/2021/0204/289 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutade den 23 augusti 2021, § 33, att 

godkänna omprioritering av investeringsmedel inom verksamhetsfastigheter samt att delge 

kommunfullmäktige omprioriteringen i samband med delårsbeslutet. 
 

KS/2020/0160/061-3 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 augusti 2021 beslutat att avslå medborgarförslag om att 

bygga en gångväg från Lidl till Sjötelegrafen längs väg 73. 

 
KS/2020/0525/061-5 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021 om att anse medborgarförslag om att motionsspåren 
på Lövhagen får belysning som besvarat. 

Skickas till 
Akten 
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§ 137/21 KS/2021/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation gällande vad marknadshyror kostar för kommunen 
väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Miriam Malm (V) har den 22 juni 2021 inkommit med en interpellation till ansvarigt kommunalråd 
gällande vad marknadshyror kostar för kommunen.  

Skickas till 
Akten 

Miriam Malm 

Antonella Pirrone 
Harry Bouveng 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(35) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-09-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

138/21  

Val av förste vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Otto Svedenblad (M) till förste vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden istället för Bodil Toll (M). 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag till beslut. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Otto Svedenblad (M) som ny förste 
vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.  

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Otto Svedenblad  
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139/21  

Val av ledamot och vice ordförande i Valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Forsman (S) till ledamot och vice ordförande i 
Valnämnden istället för Johan Augustsson (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag till beslut. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utse Johan Forsman (S) som ledamot och 
vice ordförande i Valnämnden.  

Skickas till 
Akten 
Troman  

HR 

Valnämnden 
Johan Forsman (S)  
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§ 140/21 KS/2021/0285/110 

Översyn av valdistrikt inför valen 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny dragning av valdistriktsgräns mellan Nynäshamn 7 Via 
och Nynäshamn 10 Vaktberget i enlighet med Valnämndens förslag. 

Ärendet 
Inför 2022 års allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige ska Länsstyrelsen senast 
den 1 december 2021 fatta beslut om kommunernas indelning i valdistrikt. Inför detta behöver 
kommunfullmäktige, senast den 31 oktober, fatta beslut i frågan.  

En översyn av valdistrikten är gjord tillsammans med planeringsavdelningen utifrån den statistik 

över antal röstberättigade som valmyndigheten tagit fram 1 mars 2021. Enligt 4 kap 17 § vallagen 
ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför 

intervallet 1000 - 2000 röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna 

vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin 
folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 

röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna 
bibehållas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ny dragning av valdistriktsgräns 
mellan Nynäshamn 7 Via och Nynäshamn 10 Vaktberget i enlighet med Valnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ny dragning av valdistriktsgräns 
mellan Nynäshamn 7 Via och Nynäshamn 10 Vaktberget i enlighet med Valnämndens förslag. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021, § 209. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen 
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§ 141/21 KS/2020/0139/004 

Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förvaltningens förslag till informationssäkerhetspolicy för 

Nynäshamns kommun och ger därmed i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om 
ett LIS enligt policyns beskrivning. 

Ärendet 
Under 2018 och 2019 genomfördes två analyser av kommunens informationshantering. Analyserna 

gjordes utifrån kraven i NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen. Resultatet från de båda 
analyserna visade att kommunen har brister i sitt informationssäkerhetsarbete. Kommunen saknar 

exempelvis ett systematiskt arbete med riskanalyser och fastställande av skyddsnivåer för olika 

informationstillgångar, så kallad informationsklassning. Som ett led i att förbättra kommunens 
arbete med informationssäkerhet startade ett projekt på kommunstyrelseförvaltningen under hösten 

2019. Projektet avslutades i december 2020.  Inom ramen för projektet togs bland annat förslag på 
informationssäkerhetspolicy fram och skickades ut på remiss till kommunens nämnder. Förslaget har 

därefter färdigställts av kommunstyrelseförvaltningen och överlämnas nu till kommunfullmäktige för 

beslut. Policyn utgör den grund på vilken kommunens fortsatta informationssäkerhetsarbete 
kommer att vila.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förvaltningens förslag till informationssäkerhetspolicy för 

Nynäshamns kommun och ger därmed i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om 

ett LIS enligt policyns beskrivning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förvaltningens förslag till 
informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun och ger därmed i uppdrag till 

kommunstyrelsen att ta fram och besluta om ett LIS enligt policyns beskrivning. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni, § 210. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Informationssäkerhetssamordnaren 

Utredare 
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§ 142/21 KS/2021/0155/003 

Rättelse i Reglementet för kommunalt partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reglemente för kommunalt partistöd. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-19 § 84 att anta kommunstyrelsens förslag till reviderat 

reglemente för kommunalt partistöd, detta med reservationen att språkliga revideringar ska göras i 
dokumentet. Efter att det reglementet antagits upptäcktes en felaktighet i reglementet, en rättelse 

av reglementet föreslås därför under § 4. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för 

kommunalt partistöd. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för 

kommunalt partistöd. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 16 juni 2021, § 212. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Kanslichefen 
De politiska partierna 
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§ 143/21 KS/2021/0240/001 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas på webben. 

2. kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Sönnergren utses till ansvarig utgivare. 

Ärendet 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är enligt 1 kap. 3 § första stycket YGL tillämplig på sändningar av 

program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Det 

som avses är traditionella radio- och tv-sändningar, varför publiceringar på internet som huvudregel 
faller utanför lagens tillämpningsområde. I bestämmelsens andra stycke finns dock ett undantag; 

den så kallade webbsändningsregeln. Webbsändningsregel innebär förenklat att sändningar via 
internet som antingen sker direkt eller som utgör uppspelningar av förinspelat material, där 

mottagaren inte kan välja starttidpunkt för sändningen själv, omfattas av lagens bestämmelser. I 

dessa fall ska sändningsverksamheten registreras och en ansvarig utgivare anmälas till Myndigheten 
för radio och tv. 

Huvudregeln är, enligt 6 kap. 1 § YGL, att utgivaren är ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott 

som förekommer i ett program. I 1 kap. 16 § YGL finns dock ett undantag som innebär att ansvarig 

utgivare vid direktsändningar av så kallade dagshändelser endast har ett begränsat ansvar. Av 
bestämmelsen följer att grundlagens så kallade brottskatalog och grundlagens bestämmelser om 

ensamansvar, tillsyn och åtal inte är tillämpliga i dessa fall. Justitiekanslern, som är ensam åklagare 
när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, har i beslut bedömt att webbsändningar av 

fullmäktigesammanträden utgör sådana dagshändelser som avses i 1 kap. 8 § YGL. Detta innebär 
bl.a. att var och en som framträder i programmet (direktsändningen av fullmäktigesammanträdet), 

själv ansvarar för sina yttranden. 

 
Enligt 4 kap. 6 § YGL får den ansvarige utgivaren utse en eller flera ställföreträdare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas på webben. 

2. Kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Sönnergren utses till ansvarig utgivare. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas på webben. 

2. Kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Sönnergren utses till ansvarig utgivare. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021, § 213. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 144/21 KS/2017/0110/260 

Markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom Vansta 5:28 

m.fl. intill Ösmo station 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. markanvisa del av Vansta 5:28 m.fl. för bostadsutveckling,  

2. godkänna undertecknat markanvisningsavtal samt  

3. ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 
planuppdrag har tagits. 

Ärendet 
Fastigheten Vansta 5:28 samt delar av fastigheterna Vansta 5:29 och Vansta 5:38 har tidigare varit 

aktuella för detaljplanering. Beslut om positivt planbesked fattades i Miljö och 

samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017. På grund av att föreslagen bebyggelse ansågs vara 
för hög och inte anpassad till omgivningen och Ösmos kulturhistoria, beslutade Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att avsluta detaljplanearbetet den 16 juni 2020. Exploatören meddelade 
att de inte kunde genomföra projektet med en lägre exploateringsgrad. Det markanvisningsavtal 

som exploatören hade med kommunen för delar av fastigheterna Vansta 5:29 och Vansta 5:38 har 

även det löpt ut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige  

att markanvisa del av Vansta 5:28 m.fl. för bostadsutveckling,  

att godkänna undertecknat markanvisningsavtal samt  

att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 
planuppdrag har tagits. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige  

1. att markanvisa del av Vansta 5:28 m.fl. för bostadsutveckling,  

2. att godkänna undertecknat markanvisningsavtal samt  
3. att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 

planuppdrag har tagits. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021, § 216. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Planeringschef 

MEX-chef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 145/21 KS/2021/0346/450 

Avfallstaxa 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2022. 

Ärendet 
SRV Återvinning AB har till Nynäshamns kommun och resterande medlemskommuner inkommit med 

ett förslag till avfallstaxa för år 2022. Förslaget till taxa grundar sig i den genomlysning av taxan 
som genomförts och uppbyggnaden har anpassats till avfallsföreskrifterna för 2021–2030. 

 
SRV redovisar ett negativt resultat för 2019 och 2020, kalkylen för 2021 är också negativ med ett 

underskott på -11,0 mkr. Det negativa resultatet bedöms bero på att volymen inlämnat material har 

ökat kraftigt till följd av covid-19 pandemin samt att behandlingsavgifterna till materialproducenter 
och kraftvärmeverk kraftigt förändrats. Utifrån detta konstaterar SRV att grundavgifterna behöver 

höjas. Taxans grundavgifter ska täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av 
farligt avfall samt overheadkostnader för den taxefinansierade verksamheten.  

 

Förslaget till taxa för 2022 ska enligt SRV:s bedömning resultera i ett balanserat resultat på 0,9 mkr. 
I den beräkningen saknas dock eventuella framtida kostnader för insamling och hantering av 

returpapper, något som kommer bli ett kommunalt ansvar från den 1 januari 2022. SRV har beslutat 
att inte föreslå ytterligare höjning av grundavgifterna kopplat till insamling och hantering av 

returpapper innan de har beräknat mer exakta kostnader för insamling och hantering. 

 
SRV redovisar att förslaget till avfallstaxa för 2022 innebär en höjning av grundavgifterna för 

enbostadshus med 10 % och för fritidshus med 5 %. En grundavgift för verksamheter kommer att 
införas och subventionen för flerfamiljshus med grovsoprum kommer tas bort. Det sker också en 

generell taxereglering för de rörliga tjänsterna enligt Avfall Sveriges index A12:1MD på 2,5 %. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till 

avfallstaxa för år 2022. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2021, § 250. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
SRV Återvinning AB  

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 146/21 KS/2020/0409/450 

Godkännande av ny renhållningsordning för perioden 2021–

2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till ny renhållningsordning för Nynäshamns 
kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och med 1 oktober 2021.    

Ärendet 
Kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll och 
jämförligt avfall från annan verksamhet. För att beskriva hur detta ska gå till ska kommunerna 

upprätta en renhållningsordning som innefattar en avfallsplan och avfallsföreskrifter. SRV 
återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems 

kommuner (Ägarkommunerna). Nuvarande avfallsplan gäller för samtliga Ägarkommuner och 
beslutades av respektive kommuns kommunfullmäktige under 2011. 

SRV har tillsammans med samtliga Ägarkommuner utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning 
för perioden 2021–2030. Arbetet påbörjades hösten 2016 och SRV har varit ansvarig för 

projektledningen av arbetet. Förslaget till renhållningsordningen består av två huvuddokument, en 
avfallsplan med mer strategisk inriktning och avfallsföreskrifter för myndighetsutövning.  

Avfallsplan  
Förslaget till ny avfallsplan formulerar strategin och sätter agendan för hur avfallshanteringen i 

kommunerna ska utvecklas och skötas under de kommande tio åren. Avfallsplanen ska fungera som 

ett styrdokument och vara ett hjälpmedel för Ägarkommunerna, SRV och andra aktörer. 
Avfallsplanen ska vara vägledande i alla delar av avfallshanteringskedjan. Vid planering av nya 

bostads- eller verksamhetsområden, vid prövning av bygglov, i tillsyn över miljöfarligverksamhet och 
även för hur invånarna och verksamheterna i kommunen ska hantera sitt avfall. 

Avfallsplanen är uppdelad i fem delar (dokument):  
Del 1. Mål, åtgärder och uppföljning – mål, åtgärdsområden och aktörer för att förebygga och 

hantera avfall för vilket kommunen ansvarar. I den första delen av avfallsplanen redovisas även 
hur mål och åtgärder kommer att följas upp och redovisas samt bedömning av framtida 

avfallsmängder och behov av förändringar i insamlingssystem.  

 
Del 2. Nulägesbeskrivning – beskrivning av de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets 

mängd och sammansättning. Här beskrivs också översiktligt var avfallet uppkommer, 
insamlingssystem, insamlade avfallsmängder (ton/år) och hur avfallet hanteras. Denna del 

avslutas med en ordlista med förklaringar av olika begrepp.  
 
Del 3. Nedlagda deponier – uppgifter om nedlagda deponier per kommun, bedömning av risken 

för olägenheter för människors hälsa eller miljön samt uppgifter om vidtagna och planerade 
åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön, i den utsträckning som 

det finns tillgängliga uppgifter.  
 
Del 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – avfallsplanen påverkar bland annat Sofielund 

återvinningsanläggning inklusive deponi samt har ambitioner att förändra beteende i en 
omfattning som bedöms medföra en betydande positiv miljöpåverkan. Därför har en 

miljökonsekvensbedömning för avfallsplanen genomförts i enlighet med 6 kap miljöbalken.  
 
Del 5. Uppföljning av avfallsplan 2011–2019.  
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Avfallsplanen har sin tydliga utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och jämfört med tidigare plan ligger 
nu än mer tyngd på att, med människan i fokus, bidra till att cirkulär ekonomi får större utrymme 

genom att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvändning. Det avfall som ändå 

uppstår ska tas tillvara på bästa sätt, vilket bland annat tar sig uttryck i att ökad materialåtervinning, 
vilket bland annat inkluderar matavfall, är ett av avfallsplanens centrala mål. Avfallsplanen innehåller 

även mål och åtgärder för att motverka nedskräpning. Avfallsplanen berör alla som bor eller verkar i 
kommunen.  

 
Avfallsföreskrifter  
I förslaget till avfallsföreskrifter beskrivs vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har. 

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas. 
Föreskrifterna är en del av det juridiska stödet vid genomförande av avfallsplanens åtgärder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ny 

renhållningsordning för Nynäshamns kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och 

med 1 oktober 2021.    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ny 
renhållningsordning för Nynäshamns kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och 

med 1 oktober 2021. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2021, § 251. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
SRV Återvinning AB 
AB Nynäshamnsbostäder 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
Botkyrka kommun  

Haninge kommun  

Huddinge kommun  
Salems kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 

tf. Planeringschef 
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§ 147/21 KS/2021/0122/003 

Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda i 

Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta reviderat Reglemente för ersättning till förtroendevalda i enlighet med 

arvodesberedningens förslag från 11 juni 2021 samt med arvodesberedningens revidering 

från 18 augusti 2021 som lyder:  

- I ersättningsbilagan under rubriken ”Arvode för sammanträde” göra ett tillägg om att den 

förlängda tiden för sammanträdesarvode vid nämnders temadagar och kommunfullmäktiges mål- 

och budgetsammanträde även ska gälla vid utbildningsdagar.  

- I ersättningsbilagan under rubriken ”Arvode för sammanträde” lägga till ett stycke med följande 

lydelse: 

”Sammanträdesarvodet ska årligen justeras per den 1 januari. Justeringen ska motsvara den 

procentuella förändring som skett av riksdagsmannaarvodet mellan sista november året innan och 

sista november året dessförinnan. Det justerade arvodet ska avrundas till närmaste tiotal kronor.” 

 

Förslaget till reglemente antas med undantag för de förändringar som föreslås avseende grund- och 

timarvode för sammanträden i ersättningsbilaga 1. 

 

2. arvodesberedningen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag avseende 

ersättningsbilaga 1, som innebär en sänkning av den maximala tiden för ersättning från 7 till 

5 timmar. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Miriam Malm (V), Sophie Sandin (V), Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) reserverar sig mot 
beslutet. 

Harry Bouveng (M) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

Föredragning. 
Arvodesberedningens ordförande Tommy Cumselius (M) föredrar ärendet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning ska enligt paragraf 43 i fullmäktiges arbetsordning lägga 
fram förslag i alla fullmäktigeärenden avseende arvoden, pensioner eller andra förmåner till 

förtroendevalda.  
 

Arvodesberedningen föreslog den 11 juni 2021 § 5 kommunfullmäktige att anta ett reviderat 
reglemente för ersättning till förtroendevalda. Under kommunstyrelsens beredning av förslaget, den 

23 juni 2021 § 245, framkom synpunkter på ytterligare revideringar. Vid arvodesberedningens 

sammanträde den 18 augusti 2021 § 10 initierades därför ett nytt ärende om revidering. 

Arvodesberedningens förslag från den 11 juni 2021 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat 
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 
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Arvodesberedningens förslag från den 18 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning föreslår kommunfullmäktige revidera Reglemente för 
ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt följande.  

1. I ersättningsbilagan under rubriken ”Arvode för sammanträde” göra ett tillägg om att den 

förlängda tiden för sammanträdesarvode vid nämnders temadagar och kommunfullmäktiges 

mål- och budgetsammanträde även ska gälla vid utbildningsdagar.  

 

2. I ersättningsbilagan under rubriken ”Arvode för sammanträde” lägga till ett stycke med 

följande lydelse.  

 

”Sammanträdesarvodet ska årligen justeras per den 1 januari. Justeringen ska motsvara den 

procentuella förändring som skett av riksdagsmannaarvodet mellan sista november året 

innan och sista november året dessförinnan. Det justerade arvodet ska avrundas till 

närmaste tiotal kronor.” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 

Ärendena behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni 2021, § 245, samt 31 
augusti 2021, § 255. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti 

med undantag för de förändringar som föreslås avseende grund- och timarvode för sammanträden i 

ersättningsbilaga 1. Harry Bouveng (M) yrkar på tillägget att arvodesberedningen ges i uppdrag att 
återkomma med ett nytt förslag avseende ersättningsbilaga 1, som innebär en sänkning av den 
maximala tiden för ersättning från 7 till 5 timmar. 

Patrik Isestad (S) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag till beslut från 

11 juni och 18 augusti med Harry Bouvengs (M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande.  
 

Lena Dafgård (SN) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras med syftet: 
1. att engagemangsgraden ska kopplas till budgetramen med undantag för KSO (Kommunstyrelsens 

ordförande), som är huvudansvarig och kommunalråd i opposition, som inte har någon budgetram. 
2. att Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes engagemangsgrad sänks till max 40%. 

3. att engagemangsgraden för Barn- och utbildningsnämndens ordförande utreds i förhållande till 

det minskade ansvaret. 
4. att engagemangsgraden för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande utreds i 

förhållande till den budgetram som ännu inte har presenterats och som nämnden får och även i 
förhållande till de ansvarsområden som nämnden har. 

5. att efter omfördelningen av engagemangsgrader blir den totala engagemangsgraden för samtliga 

årsarvoderade förtroendevalda mycket nära den totala engagemangsgrad som finns nu. 
 

I andra hand yrkar Lena Dafgård (SN) avslag till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni 
och 18 augusti med Harry Bouvengs (M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande. 

 

Per Ranch (SN) yrkar i första hand bifall till Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande och i andra hand 
avslag till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti med Harry Bouvengs 

(M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande 
 

Miriam Malm (V) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 
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Bo Persson (L), Sophia Stureson (L) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar att ärendet ska avgöras 
ikväll samt yrkar bifall till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti med 

Harry Bouvengs (M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande. 

 
Emma Solander (MP) yrkar avslag till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 

augusti med Harry Bouvengs (M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande  
 

Ajournering 20.40-20.55. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

1. bifall till att ärendet ska avgöras ikväll eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
2. bifall eller avslag till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti med Harry 

Bouvengs (M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att 
1. ärendet ska avgöras ikväll. 

2. bifalla arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti med Harry Bouvengs 
(M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande. 

 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Ordförande (M) ställer bifall till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti 
med Harry Bouvengs (M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande mot avslag till detsamma. Ja-röst för 

bifall till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti med Harry Bouvengs (M) 

ändringsyrkande och tilläggsyrkande samt nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster för bifall till arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti med 
Harry Bouvengs (M) ändringsyrkande och tilläggsyrkande, 6 nej-röster för avslag till detsamma samt 

2 avstående röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 

arvodesberedningens förslag till beslut från 11 juni och 18 augusti med Harry Bouvengs (M) 
ändringsyrkande och tilläggsyrkande. 

 
Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga C. 
 

Skickas till 
Akten 
  



                  
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 16/9-2021  ärende 147 revidering av 
reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns 
kommun.  
 
Alliansens förslag till beslut  
 

 
 
 
 
Vi yrkar bifall till arvodesberedningens förslag till beslut med undantag av de förändringar 
som föreslås avs. grund- och timarvode för sammanträden i ersättningsbilaga 1. 
 
Vi yrkar att arvodesberedningen ges i uppdrag att återkomma med nytt förslag Avs. 
ersättningsbilaga 1, som innebär en sänkning av den maximala tiden för ersättning från 7-5 
timmar.  
 
 
 
 
Bakgrund är: 
Huvudregeln är att sammanträdestiden är som längst fem timmar. Kan inte sammanträden 
genomföras inom tidsramen har ordförande att ställa under proposition om ej behandlade punkter ska 
bordläggas till annat sammanträde. Om bordläggning ej finner gehör skall sammanträdet genomföras 
och sammanträdesarvode utgå för den tid som överstiger fem timmar, dock längst 7 timmar.  
 
 
 
 
För Allians i Nynäshamn 
 
 
Harry Bouveng (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

https://www.centerpartiet.se/


Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-09-16

Särskilt yttrande rörande ersättningsbilagan till reglemente för förtroendevalda §147

Bakgrund

Det är fullmäktiges arvodesberedning, som har beslutat om förslaget om revidering av ersättning till förtroendevalda
i Nynäshamns kommun. Hälften av de tio partier som är representerade i kommunfullmäktige saknar dock
representation i arvodesberedningen: Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Pensionärspartiet och Sorundanet
Nynäshamns kommunparti. Vid det senaste sammanträdet i Arvodesberedningen var det endast tre partier, M, L
och SD, av tio som var med och fattade beslut om det förslag som vi ska ta ställning till idag.

Det är svårt att få insyn i besluten i Arvodesberedningen, både för förtroendevalda och kommuninvånare, eftersom
det inte finns några protokoll eller dagordningar på vår kommuns hemsida. Vi har fått begära in protokollet från
kommunstyrelseförvaltningen.

Nedanstående är Arvodesberedningens förslag beträffande engagemangsgrad och arvode till årsarvoderade
förtroendevalda. Vi har kompletterat tabellen med Alliansens budgetram för 2022.

Befattning Budgetram
Engage-

mangsgrad Arvode*

Kommunstyrelsen ordförande (110% av
arvode för riksdagsledamot)

226,0 mnkr 100% 76 890 kr

Barn- och utbildningsnämndens
ordförande

724,1 mnkr 80% 55 920 kr

Socialnämndens ordförande
589,3 mnkr 80% 55 920 kr

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 58,2 mnkr 80% 55 920 kr

Näringslivs- och arbetsmarknads-
nämndens ordförande

5,0 mnkr 80% 55 920 kr

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 54,4 mnkr 20% 13 980 kr

* Källa: https://www.svd.se/riksdagens-ledamoter-far-paokt  69 900 kr från januari 2021.

Vi anser att det är mycket viktigt att det råder jämförbara förhållanden inom politiken och i samhället i övrigt. Hela
idén med att merparten av de förtroendevalda i en kommun ska vara fritidspolitiker bygger på att man ska ha nära
anknytning och därmed ha god insyn i och förståelse för kommuninvånarnas situation. Vi anser att
omorganiseringen av ansvarsområden från en nämnd till en annan också ska avspeglas i engagemangsgraden.
Om en nämnd övertar ansvar, bör ordföranden i den nämnden få ökad engagemangsgrad. Om en annan nämnd
inte längre har ansvar för ett eller flera områden, bör också ordförandes engagemangsgrad minskas i motsvarande

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se



omfattning kopplat till budgetramen. Det är mycket ovanligt i samhället att en medarbetare som plötsligt får mindre
ansvar och mindre att göra samtidigt får högre lön.

Som ett resultat av ovanstående anser vi att samhällsbyggnadsnämndens ordförande inte ska ha 80% i
engagemangsgrad. Uppdraget har minskats betydligt sedan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
omorganiserades till Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen övertog t.ex. planbesked och ett Fastighets-
och investeringsutskott bildades. Gästhamn och besökscenter har också flyttats från Samhällsbyggnadsnämnden
till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Budgetramen är 58,2 mnkr. Om 50% engagemangsgrad räckte förut,
bör det vara max 40% engagemangsgrad nu och inte en höjning med 30% till 80%. Man kan jämföra med Kultur-
och fritidsnämndens ordförande med engagemangsgrad på 20%, som har ungefär samma budgetram  (54,4 mnkr i
Alliansens budget för 2022).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har också fått minskat ansvar genom att följande verksamheter har
flyttats över till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden:

Gymnasium och vuxenutbildning
- Nynäshamns gymnasium

- Gymnasiesärskolan
- Gymnasiesärskolan Individuellt program, Idun
- Campus Nynäshamn - vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering för nyanlända samt det

kommunala aktivitetsansvaret.

Även Socialnämndens ordförande har fått minskat ansvarsområde i och med att Arbetsmarknadsavdelningen har
flyttats till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Vi anser att den totala mängden politiskt arbete inte har förändrats när den nya nämnden Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden bildades och att det därför inte finns argument för att öka engagemangsgraden totalt sett.
Det handlar istället om en omfördelning av engagemangsgrad.

Yrkande:
Vi  yrkar på återremiss med syftet:

1. att engagemangsgraden ska kopplas till budgetramen med undantag för KSO (Kommunstyrelsens
ordförande), som är huvudansvarig och kommunalråd i opposition, som inte har någon budgetram.

2. att Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes engagemangsgrad sänks till max 40%.

3. att engagemangsgraden för Barn- och utbildningsnämndens ordförande utreds i förhållande till det
minskade ansvaret.

4. att engagemangsgraden för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande utreds i förhållande till
den budgetram som ännu inte har presenterats och som nämnden får och även i förhållande till de
ansvarsområden som nämnden har.

5. att efter omfördelningen av engagemangsgrader blir den totala engagemangsgraden för samtliga
årsarvoderade förtroendevalda mycket nära den totala engagemangsgrad som finns nu.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen
samt i Barn- och utbildningsnämnden
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Bilaga C Omröstningslista 
2021-09-16 § 147 Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 147 
 Ja Nej  Ja Nej Avstår 
Patrik Isestad (S) X   X   
Harry Bouveng (M) X   X   
Jean-Claude Menot (-) X     X 
Ola Hägg (S) X   X   
Aline Varre (-) X   X   
Agneta Tjärnhammar (M) X   X   
Klas Rydström (SD)  X Ingen ersättare    
Inger Andersson (S)  X Janice Boije Junerud (S) X   
Sophia Stureson (L) X   X   
Bodil Toll (M) X   X   
Miriam Malm (V) X    X  
Maria Gard Günster (C) X   X   
Johan Augustsson (S)  X Daniel Jobark (S) X   
Marcus Svinhufvud (M) X   X   
Antonella Pirrone (KD) X   X   
Lena Dafgård (SN) X    X  
Emma Solander (MP) X    X  
Björn Larsson (SD) X   X   
Helen Sellström-Edberg (S) X   X   
Greta Olin Landström (PPiN) X     X 
Håkan Svanberg (M) X   X   
Liselott Vahermägi (S) X   X   
Erik Runeborg (-) X   X   
Agneta Hagström (M)  X Annie Östlingsson (M) X   
Bo Persson (L) X   X   
Johnny Edholm (S) X   X   
Per Ranch (SN) X    X  
Sophie Sandin (V) X    X  
Per Malmsten (M) X   X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Roland Junerud (S) X   X   
Eva Wennerberg (C) X   X   
Fredrik Sönnergren (M) X   X   
Gill Lagerberg (S)  X Amanda Hedström (S) X   
Carl Marcus (SD) X   X   
Gunnel Jonsson (M) X   X   
Jan-Erik Ljusberg (-) X   X   
Johan Forsman (S) X   X   
Noomi Hertzberg Öberg (KD)  X Bengt-Göran Pettersson X   
Bengt Holwaster (MP) X    X  
Jimmy Norell (M) X   X   
Totalt 40 tjänstgörande ledamöter 32 6 2 
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§ 148/21 KS/2020/0364/246 

Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 
att gälla från och med den 1 oktober 2021. 

Jäv 
Aline Varre (-) anmäler jäv. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Janice Boije Junerud (S), Daniel Jobark (S), Helen Sellström-Edberg 
(S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Amanda Hedström (S) och 
Johan Forsman (S) reserverar sig mot beslutet. 

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D. 

Protokollsanteckningar 
Marcus Svinhufvud (M) anmälde jäv för Aline Varres (-) räkning, detta då Aline Varre (-) kopplats ur 

Teams. I och med att jäv anmäldes när punkten redan påbörjats kallades ingen ersättare in i Aline 
Varres (-) ställe. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-18, § 144, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
styrdokument som reglerar när och hur upplåtelser av namnrättigheter för kommunala byggnader 

och anläggningar kan tillåtas. 
 

Kommunstyrelseförvaltningen har under beredningen tagit fram en rapport, ett förslag till riktlinje, 

och ett exempel på avtal mellan kommun och förening. Handlingarna har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Genom remissen önskade 

kommunstyrelseförvaltningen få nämndernas synpunkter i stort; men särskilt gällande följande. 
 

• Upplåtelsens längd och begränsningar gällande namn. 

• Hur många föreningar som nyttjar en sådan byggnad/anläggning där upplåtelse enligt 

förslaget skulle kunna bli aktuellt. 

• Placering av beslutanderätt att upplåta namnrättighet; hos fastighetsförvaltande nämnd 
eller den nämnd som ansvarar för bidragsgivning. 

 

Av samhällsbyggnadsnämndens remissvar framgår att nämnden välkomnar riktlinjen, men har två 
synpunkter som bör beaktas. Den ena synpunkter gäller samhällsbyggnadsnämndens del i 

beslutsprocessen. Det förs fram att nämnden genom sitt reglemente ansvarar för namnprövning och 
fastställande av namn på gator, gångvägar, torg och andra allmänna platser samt byggnadskvarter 

inom detaljplanelagda områden, samt för fastställande av namn på enskilda och samfällda gator och 

vägar där namnsättning erfordras för adressbestämning. Eftersom nämnden har detta 
ansvarsområde föreslår nämnden att namnprövning och beslut om namnsättning även vid 

upplåtelser av namnrättigheter ska åligga samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Den andra synpunkten gäller upplåtelsetiden. Nämnden för fram att tiden inte bör vara för kort då 
namnbyten exempelvis kan försvåra för blåljuspersonal att hitta till platsen vid behov. Nämnden 

föreslår en minimitid om tre år.  
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Av kultur- och fritidsnämndens remissvar framkommer att nämnden delar kommunstyrelse-
förvaltningens inställning att upplåtelse av namnrättighet inte bör ske till byggnader eller 

anläggningar som i första hand användas av grundskolan. Nämnden konstaterar dock att ett sådan 

hållning innebär att föreningarnas möjlighet att nyttja den här typen av stöd kommer att variera 
beroende av vilken byggnad eller anläggning som de nyttjar. De anläggningar som nämnden 

bedömer att upplåtelse skulle kunna ske för är: Folkets hall (ishallen), Kvarnängshallen 
(innebandyhallen) och Simhallen. 

 
Nämnden lyfter i sitt remissvar även följande synpunkter: 

- Upplåtelse bör endast kunna ske till företag som är lokalt förankrade. 

- I avtalet som ska ingås mellan kommun och förening bör finnas med en punkt om skyltning, 
och att avtalet ska ses över och revideras om ny förening börjar använda anläggningen eller 

om en förening slutar använda anläggningen. 
- Utöver riktlinjen bör det även tas fram en policy för reklam i och på kommunala fastigheter 

och anläggningar som bör börja gälla samtidigt som riktlinjen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 
att gälla från och med den 1 oktober 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
1. Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram förslag till policy gällande reklam i och på 

kommunala byggnader och anläggningar.   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 
att gälla från och med den 1 oktober 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att: 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram förslag till policy gällande reklam i och på 
kommunala byggnader och anläggningar.   

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2021, § 252. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Marcus Svinhufvud (M), Jean-Claude Menot (-), Johann Wolf (SD), Bengt-Göran 
Pettersson (KD) och Håkan Svanberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S), Miriam Malm (V) och Bengt Holwaster (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att anta Riktlinjer för 
upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar att gälla från och med den 
1 oktober 2021. 
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Skickas till 
Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2021-09-16 

Kommunfullmäktige 

Ärendenummer § 148/21 

 

 

 

 

148/21 Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet  
  
Socialdemokraterna är mycket tveksamma till att kommunala byggnader ska kunna 
namnändras i ett kommersiellt syfte. Ärendet bygger på att föreningar ska kunna 
fakturera företag som köper namnrättigheter till en kommunalbyggnad för att få in 
sponsorpengar.  
 
Föreningslivet är beroende av kommunala bidrag, medlemsavgifter och 
sponsorpengar för att finansiera sin verksamhet. I grunden bör föreningsbidragen ses 
över i kommunen för att möjliggöra en god ekonomisk grund för föreningslivet.  
 
Om systemet med att möjliggöra för somliga föreningar att få in sponsorpengar 
genom att sälja namnrättigheter till kommunala byggnader genomförs.  Behöver 
kommunen inrätta ett fördelningssystem där även övriga föreningar vilka inte har 
tillgång till kommunala byggnader kan få del av sponsorpengarna. Detta för att alla 
medborgare och föreningar ska kunna behandlas likvärdigt.  
 
De föreningar som idag inhyses i skolornas gymnastikhallar, andra lokaler eller är 
utomhusbaserade har svårigheter att också kunna sälja kommunala byggnadersnamn 
till företag.  
 
Idag kan föreningar sälja skyltplatser vid kommunala anläggningar till privata företag.  
Socialdemokraternas grundinställning är att föreningslivet ska kunna få ett likvärdigt 
stöd från kommunen för verksamheten (Likställighetsprincipen som stadgas i 2 kap. 
3 § KL innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns 
sakliga skäl för något annat.).    
 
I avtalstexten föreslås att ett företag kan få köpa namnet på en kommunalbyggnad i 
upp till 10 år. Detta anser Socialdemokraterna vara en väldigt lång avtalstid.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför avslag till förslaget.  
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 
 
Patrik Isestad   
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§ 149/21 KS/2021/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) 
beträffande tillgången på läromedel i grundskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen beträffande tillgången på läromedel i grundskolan 
är färdigbehandlad. 

Ärendet 
KS/2020/0014/101-14 
Lena Dafgård (SN) har den 14 april 2021 inkommit med en interpellation ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) beträffande tillgången 
på läromedel i grundskolan. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) har besvarat interpellationen 
skriftligt. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2021 att bordlägga ärendet till nästkommande 

sammanträde. 
 

Interpellationen debatteras. 

Skickas till 
Akten 

Lena Dafgård 
Marcus Svinhufvud 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-09-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150/21 KS/2021/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Janice Boije Junerud (S) till 

kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) gällande 
nybyggnation av skolor i Nynäshamns tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen gällande nybyggnation av skolor i Nynäshamns 
tätort är färdigbehandlad. 

Ärendet 
KS/2020/0014/101–20 
Janice Boije Junerud (S) har den 8 juni 2021 inkommit med en interpellation ställd till 

kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Harry Bouveng (M) gällande nybyggnation av 
skolor. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) har besvarat interpellationen skriftligt. 
 

Interpellationen debatteras. 

Skickas till 
Akten 

Janice Boije Junerud 
Harry Bouveng 
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