
 

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  Anslag 

  Anslaget tas ned: 2021-10-27 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-09-30 
Anslaget sätts upp: 2021-10-05 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort/Teams, 2021-09-30 kl. 09.00-16.18. 
Ajournering klockan 09.38-09.50, 12.10-13.00, 14.08-14.15, 14.45-14.55, 15.28-15.35. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Patrik Isestad (S) 
Deltar på distans: 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 14.30 § 319. 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 318, 320–323. 
Mikael Persson (L) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN), klockan 13.00-14.00 samt från och med klockan 15.00. 
Johann Wolf (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning. 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning. 

Paragrafer 
§§ 318–322

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-10-04 klockan 13.00. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
justerare  sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

 

 

Övriga deltagare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Kenneth Åhs, revisor 
 
Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
David Nordling, Startpoint 
Johan Grip, Startpoint 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Sune Eriksson, interim samhällsbyggnadschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Marlen Terrell, förvaltningschef socialnämnden 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Annica Nero, facklig representant 
Anders Engström, revisor 
Sara Frykman, revisor 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Bernt Högberg, revisor 
Karolina Grip, kvalitetscontroller 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
Anna Fröström, controller 
Marita Öberg, redovisningschef 
Håkan Lythell, controller 
Christian Wigren, kanslichef 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Johansson, facklig representant 
Marie Ekenstierna, controller 
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Innehållsförteckning              

   
 

§ 318/21 Fastställande av dagordning 
 

§ 319/21 Vision 2040 - temadag 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 320/21 Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1 januari - 31 augusti 2021  
§ 321/21 
§ 322/21 
§ 323/21 
 
 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 31 augusti 2021 
Övriga frågor 
ESF ansökan gällande arbetsmiljöarbete 
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§ 318/21 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg under § 322 Övriga 
frågor: 

• Information om två rekryteringar. 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 319, 318, 320–323. § 319 hanterades innan uppropet. 

________  
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§ 319/21  

Vision 2040 - temadag 
Kommunstyrelsens temadag Vision 2040 genomförs enligt följande agenda: 

Förmiddag, vision 2040 

09.15 – 09.45 Förslag till Vision 2040 

10.00 – 11.45 Reflektioner & återkoppling på förslag till vision 2040 

11.45 – 12.00 Sammanfattning & vägen framåt 

 

Eftermiddag, tertialuppföljning 

13.10 – 13.20 Nynäshamnsbostäder T2 

13.20 – 13.40 Kommunen och kommunstyrelsen T2 

13.40 – 13.55 Samhällsbyggnadsnämnden T2 

14.05 – 14.25 Socialnämnden T2 

14.40 – 15.00 Barn- och utbildningsnämnden T2 

15.00 – 15.10 Kultur- och fritidsnämnden T2 

15.10 – 15.15 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

15.25 – 15.55 Frågor 

15.55 Beslutspunkter  
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§ 320/21 KS/2021/0021/007 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1 januari - 
31 augusti 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljning 2 (T2) för kommunstyrelsens verksamhet, 
perioden 1 januari till 31 augusti 2021. 
 

Ärendet 
Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen och dess avdelningar. En rapportering och 
bedömning är gjord utifrån mål och budget 2021 - 2024, kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
2021 och respektive avdelnings aktiviteter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljning 2 (T2) för kommunstyrelsens verksamhet, 
perioden 1 januari till 31 augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag 
KS Tertialrapport 2 2021  
Bilaga 1 Indikatorer till tertial 2 uppföljning kommunstyrelsen 2021  
Bilaga 2 Investeringsbilaga till tertial 2 uppföljning kommunstyrelsen 2021  
Bilaga 3 Exploateringar till tertial 2 uppföljning kommunstyrelsen 2021 
Bilaga 4 Internkontroll tertial 2 2021 
Bilaga 5 Återrapportering av arbetet med de tolv framtagna punkterna i arbetsplanen 
 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 321/21 KS/2021/0023/042 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 
31 augusti 2021 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2021 
 

2. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 
samhällsbyggnadsnämnden på 3,4 miljoner kronor för ökade kostnader kopplade till 
vinterväghållning och grönyteskötesel. Återrapportering hur medlen förbrukats skall 
lämnas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

 
3. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 

samhällsbyggnadsnämnden på 0,5 miljon kronor för ökad tillsyn inom 
bygglovverksamheten. Återrapportering hur medlen förbrukats skall lämnas till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

 
4. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till samhällsbyggnadsnämnden. 
 

5. Från statlig sjuklönersättning med anledning av covid och ökade skatteintäkter på 
finansförvaltningen överföra 6,0 mnkr till barn- och utbildningsnämnden. Dessa medel 
skall fördelas till respektive enhet utifrån faktiska sjuklöner och vikariekostnader. 

 
6. Från finansförvaltningens överskott överföra 7,6 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till socialnämnden.  
 

7. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till kommunstyrelsen. 

 
8. Från finansförvaltningens överskott överföra 2,0 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till kultur och fritidsnämnden. 
 

9. Överföra investeringsmedel 2021 från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden på 1,4 mnkr för inköp av elevdatorer. 

 
10. Uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden utreda en 

finansieringsmodell för snö och halkbekämpning som kan inarbetas i mål och budget 
2023–2025. 

 
11. Tacka för informationen från kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 

gällande omprioriteringen av 13,0 mnkr i investeringsbudgeten från nyinvestering till 
underhåll och hyresgästanpassning inom verksamhetslokaler 

 

Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 
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Ärendet 
Ärendet tas upp för beslut efter genomgång på kommunstyrelsens temadag den 30 september 
därefter går det vidare till kommunfullmäktige för beslut den 14 oktober. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2021 
 

2. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 
samhällsbyggnadsnämnden på 3,4 miljoner kronor för ökade kostnader kopplade till 
vinterväghållning och grönyteskötesel. Återrapportering hur medlen förbrukats skall lämnas 
till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

 
3. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 

samhällsbyggnadsnämnden på 0,5 miljon kronor för ökad tillsyn inom 
bygglovverksamheten. Återrapportering hur medlen förbrukats skall lämnas till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

 
4. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan till 

samhällsbyggnadsnämnden. 
 

5. Från statlig sjuklönersättning med anledning av covid och ökade skatteintäkter på 
finansförvaltningen överföra 6,0 mnkr till barn- och utbildningsnämnden. Dessa medel skall 
fördelas till respektive enhet utifrån faktiska sjuklöner och vikariekostnader. 

 
6. Från finansförvaltningens överskott överföra 7,6 mnkr med anledning av covidpåverkan till 

socialnämnden.  
 

7. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan till 
kommunstyrelsen. 

 
8. Från finansförvaltningens överskott överföra 2,0 mnkr med anledning av covidpåverkan till 

kultur och fritidsnämnden. 
 

9. Överföra investeringsmedel 2021 från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 
på 1,4 mnkr för inköp av elevdatorer. 

 
10. Uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden utreda en 

finansieringsmodell för snö och halkbekämpning som kan inarbetas i mål och budget 2023–
2025. 

 
11. Tacka för informationen från kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 

gällande omprioriteringen av 13,0 mnkr i investeringsbudgeten från nyinvestering till 
underhåll och hyresgästanpassning inom verksamhetslokaler 

 

Yrkanden 
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport Nynäshamns kommun perioden januari-augusti 2021  
Bilaga 1 uppföljning av exploateringsplan 2021–2024 
Protokoll Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 
Protokoll Kultur och fritidsnämnden delårsrapport 
Tjänsteutlåtande Barn och utbildningsnämnden delårsuppföljning 
Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämnden delårsuppföljning 
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen delårsuppföljning 
Tjänsteutlåtande Socialnämndens delårsuppföljning 
 

Skickas till 
Akten 

 

  



Nynäshamn, 2021-04-29 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 133/21 

Delårsrapport för Nynäshamns kommuns kommunperiod, 1 
januari – 31 augusti 2021. 

Socialdemokraterna kan notera att delårsrapporten ligger i stora drag i linje med den 
borgerliga Alliansens budget för 2021. Socialdemokraterna presenterade för 2021 en 
välfärdsbudget där skola, omsorg och utveckling av våran hembygd prioriterades.  

De tuffa besparingar skolan och omsorgen genomgått är mycket bekymrande och 
bromsar kommunens tillväxt och framtidstro. Utfallet för medborgaren med en 
Socialdemokratisk budget skulle ge ett bättre utfall där politiken sätter medborgaren i 
centrum när hela kommunen utvecklas.  

Arbetet är grunden för människans frihet och Nynäshamns kommun tillhör en av de 
snabbast växande regionerna i Europa, region Stockholm. Det innebär goda 
förutsättningar för företag att växa i vår kommun, och för hög sysselsättning som 
stärker löntagarna som kollektiv. Socialdemokratin hävdar att människors vilja till 
arbete är samhällets viktigaste tillgång och en stor personlig drivkraft. Det är vår 
viktigaste uppgift som kommun att skapa möjligheter för människor att efter 
förmåga delta i arbetslivet.  

Vi ser en trend där människor söker sig till naturnära områden i en mer mänsklig 
skala. Digitaliseringen har möjliggjort att en arbetstagare kan sitta flera mil från 
kontoret i regionens centrum. Effekterna av bostadsbristen och de höga priserna i 
Stockholms stad gör också att ytterkommunerna blir mer attraktiva. Nynäshamns 
kommun har bra förutsättningar att erbjuda det bästa med landsbygdens, småstadens 
och skärgårdens kvalitéer. 

En ökad befolkning innebär större skatteintäkter. Samtidigt innebär en ökad 
befolkning större krav på tillgängliga välfärdstjänster och inte färre. Efter ett långt liv 
i arbete erbjuder medborgarna solidariskt varandra en trygg äldreomsorg genom den 
generella välfärden. Varje kommundel i Nynäshamn behöver inom en snar framtid 
ha vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorbostäder. Inga åtgärder i 
den borgerliga alliansens politiska styrning är planerade för att möta en ökad äldre 
befolkning.  

Företagen nationellt och i vår kommun är de viktigaste hörnstenarna för att 
skapa arbete och tillväxt. För detta behöver vi en jämlik utbildning med god kvalité 
som leder till arbete. I den hårdnande internationella konkurrensen ska Sveriges 
konkurrera med kunskap. Vår utmaning är att ständigt skapa förutsättningar för vårt 

Bilaga A
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lokala och regionala näringsliv att utveckla nya produktionssystem, produkter och 
tjänster. För att möjliggöra fler arbetstillfällen och öppna för etablering samt 
expansion av företag är det viktigt att ta fram ny verksamhetsmark. Under perioden 
har ingen ny verksamhetsmark presenterats av den politiska ledningen vilket är en 
brist för att möta företagens behov.  
 
Nynäshamns kommun kan betraktas som en företagarkommun då vi har ca 2 
300 företag som är noterade för F-skattsedel. Av de företagen är det 84 företag som 
har varit med i årets attitydundersökning av Svenskt Näringsliv där det tyvärr kan 
noteras att Nynäshamns kommun återigen är rankad som en av de sämsta i Sverige.  
 
Vi behöver också en jämlik utbildning med god kvalité som leder till arbete. I den 
hårdnande internationella konkurrensen ska Sveriges konkurrera med kunskap. Vår 
utmaning är att ständigt skapa förutsättningar för vårt näringsliv att utveckla nya 
produktionssystem, produkter och tjänster. Det är därför inte tillräckligt att 
Nynäshamns kommun är rankad enligt Svenskt Näringslivs ranking som en av de 
sämsta i Sverige.  
 
Barn och utbildning 
Framtiden börjar i skolan. För att den enskilde ska hitta nyckeln till kunskap är det 
viktigt att börja leta efter den redan i förskolan, det är en värdefull pusselbit som vi 
önskar att alla barn får ta del av. Vi vet att en bra utbildning förser unga med verktyg 
som kan förändra både det egna livet och samhället i stort. Men under flera år har 
barn- och utbildningsnämnden haft stora besparingskrav som påverkat alla 
verksamhetsområden negativt.  
 
Besparingarna har orsakat större barngrupper och klasstorlekar, samtidigt som antalet 
anställda lärare och pedagoger inte har ökat i samma takt. Detta har minskat 
personaltätheten och föranlett stora svårigheter att möta eleverna utifrån var och ens 
behov.  
 
För att skapa rätt förutsättningar för våra unga måste skolan i vår hembygd 
prioriteras. Socialdemokraterna sätter välfärden först och föreslår mer resurser till 
skolområdet, bland annat genom en höjd elevpeng.  
 
 
 
Äldreomsorg 
Både yngre och äldre personer som är i behov av vård, omsorg och service ska ha ett 
gott liv oavsett var i kommunen de bor. Regeringens Covid-bidrag till kommunen 
har räddat Alliansens underfinansierade budget från ett stort underskott.  
 
Men för att stärka äldreomsorgen långsiktigt med bättre utbildad personal, medicinsk 
kompetens, ökad bemanning och bättre arbetsvillkor än idag krävs ett tillskott från 
kommunen med öronmärkta resurser. Äldreomsorgen förtjänar ett rejält lyft.  
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Socialdemokraternas budget fokuserade på utbyggnaden av vård- och 
omsorgsboenden och mellanboendeformer, samt på åtgärder som främjar 
livskvaliteten och förebygger ohälsa hos äldre medborgare i vår hembygd. 
 
Vår hembygd. 
Socialdemokraterna prioriterar i den egna budgetfördelningen att återskapa en 
välskött stadsmiljö som välkomnar såväl boende som besökare. Vi avsatte medel så 
att detaljplaner kan bedrivas på ett effektivt sätt så att kommunens utveckling inte 
försenas.  
 
Kommunens lokalförsörjningsplan är inte uppdaterad och Socialdemokraterna kan 
notera att förskolor, skolor och omsorgsboende inte planeras i den utsträckning som 
kommunen växer.  
 
Nästa år är det valår och Medborgaren får då möjlighet att utvärdera den färdväg 
nuvarande politiska regim fört in Nynäshamn kommun på.  
 
Vår hembygd förtjänar bättre! 
 
Socialdemokraterna tackar för delårsrapporten och återkommer med ytterligare 
förslag hur våran hembygd ska bli bättre i eget mål- och budgetalternativ för 
medborgaren att ta ställning till i valet 2022.  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn  
 
Patrik Isestad 
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§ 322/21  

Övriga frågor 
Information om två rekryteringar 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om: 

• Status för rekrytering av ny förvaltningschef barn och utbildningsförvaltningen. 
• Rekrytering av förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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