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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-29 
Anslaget sätts upp: 2020-09-30             Anslaget tas ned: 2020-10-21 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-09-29 kl. 13.00-16.05 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)    
Bodil Toll (M)  
Åke Jonsson (M) ersätter Fredrik Sönnergren (M) Via Teams 
Patrik Appelkvist Larsson (C)    
David Öberg (KD)    
Göran Bergander (S)   
Anki Lindeberg (S)   Via Teams 
Johnny Edholm (S)   Via Teams 
Anna Evans (MP)   Via Teams 
Per Ranch(SN) ersätter Hans-Owe Krafft (SN)   
Carl Marcus (SD) ersätter Donald Löfving (SD)  

Icke tjänstgörande ersättare 
Tobias Östring (L) Via Teams 
Otto Svedenblad (M) Via Teams 
Britt-Marie Jakobsson (PPiN) Via Teams 
Helen Sellström-Edberg (S) Via Teams 
Linda Walkeby (S) Via Teams 
Yvonne Lundin (S) Via Teams 
Leif Branting (MP) Via Teams 

 

Paragrafer 
§§ 224-228 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-09-29 kl. 16.10 

Underskrifter 
 
 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Göran Bergander (S) 
Justerare 

 
 
Elin Fernström  
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare  
Alf Olsson, förvaltningschef  
Claes Kilström, fastighetschef Via Teams  
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams, 
Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov Via Teams, 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   
Ida Olén, planchef § 228, Via Teams, §§ 224-227 
Anneli Hallberg, administratör  §§ 224-225 
Anne-Li Hagman-Larsson, politisk sekreterare Sorundanet Via Teams 
Mikael Gustafsson, planeringschef Via Teams, § 227 
Maria Landin, mark- och exploaterings § 228 
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Innehållsförteckning              
 Upprop och anmälningar om förhinder 
 Val av justerare 
§ 224/20 Fastställande av dagordning 
§ 225/20 Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och 

internbudget 2020, tertial 2 
§ 226/20 Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun 2019 
§ 227/20 Presentation om Lokalförsörjningsplanen 
§ 228/20 Presentation om detaljplaneprocessen 
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Upprop och anmälningar om förhinder 
Fredrik Sönnergren (M) har anmält förhinder och ersätts av Åke Jonsson (M) 

Hans-Owe Krafft (SN) har anmält förhinder och ersätts av Per Ranch (SN)  

Donald Löfving (SD) har anmält förhinder och ersätts av  Carl Marcus (SD)  

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare.  
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-09-29 kl. 16.10 
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§ 224 

Fastställande av dagordning 
Förvaltningen önskar att § 226/20 Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun 2019 utgår. 
Kommunstyrelsen kommer att sammanställa en rapport.  

Dagordningen fastställs med ovan tillägg.  
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§ 225/20 MSN/2019/0669/040 

Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan och internbudget 2020, tertial 2 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att godkänna tertialuppföljning för perioden januari till augusti 2020.  
2. att förvaltningen i kommande uppföljningar, årsredovisningar etc. särredovisar budgetutfallet för 
Nornan 32 och kapitalkostnader för varje avdelning i tabeller. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) deltar inte i beslutet och inkommer 
med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga A.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat en uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan och internbudget för perioden januari-augusti 2020. Uppföljningen inkluderar 
prognos av måluppfyllelse, ekonomiskt resultat samt prognos och investeringsredovisning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. att godkänna tertialuppföljning för perioden januari till augusti 2020.  

Föredragande 
Alf Olsson, förvaltningschef, gör en muntlig presentation. Presentationen har skickats ut till samtliga 
förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C), Bodil Toll (M), Åke Jonsson (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David 
Öberg (KD) yrkar på ett tillägg till beslutet om att förvaltningen i kommande uppföljningar, 
årsredovisningar etc. särredovisar budgetutfallet för Nornan 32 och kapitalkostnader för varje 
avdelning i tabeller.   

Propositionsordning 
Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Maria Gard Günsters (C), Bodil Tolls (M), Åke 
Jonssons (M), Patrik Appelkvist Larssons (C) och David Öbergs (KD) tilläggsyrkande ställs under 
proposition.  
 
Proposition  
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag med Gard Günsters (C), Tolls (M),  
Jonssons (M), Appelkvist Larssons (C) och Öbergs (KD) tilläggsyrkande. 
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Beslutsunderlag 
Tertialuppföljning 2 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-22 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschefen  
Avdelningschefen för plan, stab och bygglov  
Stadsmiljöchefen  
Fastighetschefen  
T.f. Va- och renhållningschefen  
Controllern 



 

PROTOKOLL Sida 8(10) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 226/20 MSN/2019/1852/168 

Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun 2019 
Ärendet utgår.  

En sammanställning kommer att göras av kommunstyrelsen.  
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§ 227/20  

Presentation om lokalförsörjningsplanen 
Mikael Gustafsson, planeringschef, informerar muntligt.  

Presentationen har skickats ut till samtliga förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 228/20  

Presentation om detaljplaneprocessen 
Maria Landin, mark- och exploateringschef, informerar muntligt.  

Presentationen har skickats ut till samtliga förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
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Särskilt yttrande från Socialdemokraterna, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden rapport T2. 
 

Socialdemokraterna kommer inte att delta i beslutet om att godkänna tertialuppföljningen 
för perioden januari till augusti 2020. 

Bakgrund 

Socialdemokraterna lämnade en egen budget till kommunfullmäktige för 2020, den 
budgeten innehöll mer pengar till verksamheterna än var Alliansens budget gör. 

Vi vill dock kommentera några delar av tertialuppföljningen. 

• Skötseln av kommunens parker och renhållningen på allmänna platser har under året 
blivit markant sämre och har retat upp många av invånarna. Ett exempel var 
renhållningen vid hamnen och badplatser, som helt uteblev på helgerna under 
inledningen av sommaren, som en konsekvens av den snåla budgeten. Men även 
skötseln av parker och rabatter har i det närmsta uteblivit. 

• Ersättningen av personal som slutat har inte skett, vilket inneburit att kvarvarande 
medarbetare fått omöjliga arbetsförhållanden. Nästan hela den positiva prognostiserade 
budgetavvikelsen (3,9mkr) finns att finna på personal (3,0mkr) 

• Målet ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn innefattar en befolkningsökning med cirka 1,2 
% årligen. I rapporten kan läsas att bygglovsansökan för byggande av flerbostadshus 
minskat, men även att efterfrågan på nya detaljplaner för bostäder är låg. Detta 
tillsammans med att tillgången på verksamhetsmark fortsätter att släpa efter gör att 
målet kommer att vara svårt att uppnå under de närmsta åren, även om färdigställandet 
av Magnolias stora projekt sannolikt sker under 2121/2022 

• En av anledningarna till att förvaltningen ligger bra till ekonomisk är att 
kapitalkostnaderna för 2020 ligger lägre än vad som budgeterats.   

• När man läser delen om detaljplaneprojekt bli inte bilden av att kommunen kommer att 
kunna växa som målet 1,2% tydligare. De flesta projekten är behäftade med något 
problem som gör att de är vilande. Vi har även en oro att projekten kommer att försena 
ytterligare om inte arbetet med hur dagvatten skall hanteras i kommunen, för att vi skall 
uppnå god ekologisk och kemisk status i våra vattendrag och sjöar, kommer igång. Idag 
går merparten av kommunens dagvatten orenat ut i recipienterna, något som inte 
kommer att vara möjligt i framtiden på grund av de föroreningar som finns i dagvattnet.   

• För investeringar så är prognosen för fastigheter mest anmärkningsvärd. Redan nu 
prognostiserar man att utfallet fram till 2023 kommer att vara dryga 100 mkr lägre än 
den budget som antogs i november 2019. Utfallet för året prognostiseras även det att 
ligga under årets budget.   
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Nynäshamn 2020-09-29 

 

 

Göran Bergander (S) 

Gruppledare MSN    
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