
 

PROTOKOLL Sida 1(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2020-10-15 
Anslaget sätts upp: 2020-10-23             Anslaget tas ned: 2020-11-15 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets hus Mysingen, 2020-10-15 klockan 14.00-22.07 
Ajournering 15.25-15.50, 18.30-19.40, 20.34-20.45, 20.53-20.55, 21.57-22.02 

Beslutande 
Enligt förteckning  

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Paragrafer 
§§ 94-122 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-22 klockan 18.00 

Underskrifter 
 

 

 
 

Fredrik Sönnergren (M) 

ordförande 

 

 

 
 

 

  
Agneta Tjärnhammar (M)    Jean-Claude Menot (SD) 

justerare      justerare 
 

 
 

Matilda Ekh 
Sekreterare  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 

Donald Löfving (SD), distans 
Ola Hägg (S), distans 

Aline Varre (-) (fd SN), jäv § 107 
Hans Owe Krafft (SN), tjänstgör istället för Aline Varre (-) (fd SN) § 107 på grund av jäv 

Agneta Tjärnhammar (M) 

Jean-Claude Menot (SD) 
Inger Andersson (S), distans 

Daniel Adborn (L) 
Bodil Toll (M) till och med § 107, klockan 15.50 

Fredrik Brodin (M), tjänstgör istället för Bodil Toll (M) §§ 108-115 

Miriam Malm (V) 
Maria Gard Günster (C) 

Janice Boije Junerud (S), tjänstgör istället för Johan Augustsson (S), distans 
Marcus Svinhufvud (M) 

Antonella Pirrone (KD) 
Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP) 

Klas Rydström (SD) 
Helen Sellström-Edberg (S), 2:e vice ordförande 

Greta Olin Lamdström (PPiN) 
Håkan Svanberg (M) 

Liselott Vahermägi (S) 

Björn Larsson (SD) 
Annie Östlingsson (M), tjänstgör istället för Agneta Hagström (M) 

Sophia Stureson (L) 
Johnny Edholm (S) 

Per Ranch (SN) 

Sophie Sandin (V), tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V) 
Per Malmsten (M) 

Carl Marcus (SD), tjänstgör istället för Erik Runeborg (SD) 
Roland Junerud (S) 

Maud Sjödén (C), tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) §§ 108-115, från klockan 14.56 
Fredrik Sönnergren (M), ordförande 

Gill Lagerberg (S) 

Johann Wolf (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) (fd SN), distans 
Johan Forsman (S) tjänstgörande från § 110, från klockan 17.00 

Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S) §§ 94-109, därefter ej tjänstgörande 

Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD) 
Bengt Holwaster (MP), distans 

Jimmy Norell (M), 1:e vice ordförande 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Brodin (M), tjänstgörande från § 108 

Anders Karlsson (M) 

Georgios Tsiouras (M) 
Bo Persson (L) 

Kaisa Persson (L) 
David Öberg (KD) 

Daniel Jobark (S) tjänstgörande §§ 94-109, därefter ej tjänstgörande 
Amanda Hedström (S), §§ 108-115, från klockan 15.45 

Anders Lindeberg (S) 

Lars-Åke Lundin (S), distans, från klockan 14.45 
Anders Eriksson (MP), distans 

Hans Owe Krafft (SN), tjänstgörande § 107 
Irene Ångström (SN) 

Rolf Hofsten (PPiN), distans, till klockan 19.30 

Robert Norberg (PPiN), distans, till klockan 22.01 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94/20  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 

Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. Från § 108 består kommunfullmäktige av 41 
ledamöter. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95/20  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet  

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 1 oktober 

2020.  
 

Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 6 oktober 2020. 
 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 1 oktober 2020.  

 
_______________ 
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Kommunfullmäktige 
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2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96/20 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Agneta Tjärnhammar (M) och Jean-Claude Menot (SD) att 

tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 22 oktober 
2020 klockan 18.00.  



 

PROTOKOLL Sida 7(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97/20 KS/2020/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marianne Jonsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. 

Ärendet 
KS/2020/0010/102-34 
Marianne Jonsson (M) har den 30 september 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag 
som ersättare i socialnämnden. 

Skickas till 
Akten  

Socialnämnden 
Marianne Jonsson 

Troman 
HR 
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Kommunfullmäktige 
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§ 98/20         KS/2020/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ersättare till Socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Sönnergren (M) till ersättare i Socialnämnden istället 
för Marianne Jonsson (M). 

Ärendet 
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Christina Sönnergren (M) till ersättare i Socialnämnden istället 

för Marianne Jonsson (M). 
 
Skickas till 
Akten 

Christina Sönnergren 
HR 
Socialnämnden 
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§ 98/20         KS/2020/0008/102 

Valärenden 

2. Val av ersättare till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helen Sellström Edberg (S) till ersättare i Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund istället för Henrik Persson (S). 

Ärendet 
Liselott Vahermägi (S) nominerar Helen Sellström-Edberg (S) som ersättare i Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund istället för Henrik Persson (S). 
 
Skickas till 
Akten 

Helen Sellström Edberg 
HR 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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§ 99/20 KS/2020/0008/102 

Val av ordförande samt en ersättare i Södertörns 

upphandlingsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 
2022 utse följande ledamot och ersättare i Södertörns upphandlingsnämnd: 

1. Jan-Erik Ljusberg (-) (fd. SN) som ledamot och ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd 

2. Yvonne Lundin (S) som ersättare i Södertörns upphandlingsnämnd.  

Ärendet 
Vid årsskiftet roterar sammansättningen i Södertörns upphandlingsnämnd vilket innebär att 
Nynäshamn ska välja ordförande, samt en ersättare och Haninge ska välja vice ordförande, en 
ledamot samt två ersättare för en tvåårsperiod.  

I och med att Haninge är värdkommun utses presidiet formellt av Haninge. Haninge kommun 

kommer därför att förrätta valet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november. 
Nynäshamn behöver då ta upp valet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2021 till och 
med den 31 december 2022 utse följande ledamot och ersättare i Södertörns upphandlingsnämnd: 

1. Jan-Erik Ljusberg (-) (fd. SN) som ledamot och ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd 
2. Yvonne Lundin (S) som ersättare i Södertörns upphandlingsnämnd.  

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

Skickas till 
Akten 
Haninge kommun 
Södertörns upphandlingsnämnd 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100/20 KS/2020/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Anders Engström (S) informerar om att revisorerna har träffat miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott samt socialnämndens arbetsutskott. Träffarna har 
genomförts på ett mycket bra sätt och revisionen uppskattar de svar de fått på de frågor som 
ställts. Revisorerna ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med samtliga nämnder.  

Till nästkommande möte med revisorerna har de bjudit in kommunens arkivansvarige för att reda ut 

arkiveringen av revisionens dokument. Vidare planerar de en träff med Kommunfullmäktiges 
presidium för samtal och samordning om hur revisionens arbete ska fortgå. Revisionens mål är att 
två gånger per år genomföra träffar med fullmäktiges presidium.  

Revisionen kommer nästa år när de nya nämndledamöterna är på plats genomföra utbildning i hur 

den kommunala revisionen fungerar och arbetar. 
 

Lena Dafgård (SN) ställer två frågor till revisorerna: 

1. Kommer revisorerna granska investeringen som beslutats för Sunnerbyskolan? 
2. Kommer revisorerna granska de arbetsmiljöproblem som eMeetings skapar? 

 
Revisor Anders Engström (S) svarar ja på båda frågorna. 

Skickas till 
Akten  
Revisorerna  
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§ 101/20 KS/2020/0006/008 

Inkomna ärenden 

Inga inkomna ärenden har noterats. 

Skickas till 
Akten   
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§ 102/20 KS/2020/0019/109 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till barn- och utbildningsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om 
inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. 

2. till barn- och utbildningsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om 
upprättande av en lärmiljöfond. 

3. till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om porrprevention i 
kommunens skolor. 

4. återta delegeringen från kultur- och fritidsnämnden avseende medborgarförslaget en bastu vid 

havet för alla i Nynäshamn, vilket innebär att beslutanderätten tillfaller kommunfullmäktige. 
5. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om 

hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn. 
6. till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om konstfrusen 
isbana på Stadshusplatsen. 

Ärendet 
KS/2020/0365/061-1 

 har den 28 augusti 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att en 
lärmiljöutvecklartjänst inrättas som en heltidstjänst på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till barn- och 

utbildningsnämnden. 
 

KS/2020/0366/061-1 
 har den 28 augusti 2020 inkommit med ett medborgarförslag om 

upprättande av en lärmiljöfond. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
delegeras till barn- och utbildningsnämnden. 

 

KS/2020/0393/061-1 
 har den 16 september 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att införa 

porrprevention på platser i kommunens regi där barn vistas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att medborgarförslaget delegeras till barn- och utbildningsnämnden. 

 

KS/2018/0445/061-2 
Medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn har inkommit från  och 

. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 205 att medborgarförslaget 
skulle delegeras till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2019-11-

04 § 66 att kommunfullmäktige ska överta beslutanderätten över medborgarförslaget på grund av 
ärendets principiella beskaffenhet. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 

kommunfullmäktige återtar delegeringen från kultur- och fritidsnämnden.   

 
KS/2020/0396/061-1 

 har den 17 september 2020 inkommit med ett medborgarförslag om 
hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 

medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
KS/2020/0406/061-1 

 har den 28 september 2020 inkommit med ett medborgarförslag om konstfrusen is på 
Stadshusplatsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- 

och fritidsnämnden.  
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Skickas till 
Akten 

Förslagsställarna 
Berörda nämnder 
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§ 103/20 KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2019/0108/061-6 

Kommunstyrelsen har den 3 september 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att göra det 
möjligt att lämna medborgarförslag i ett webbformulär som besvarat med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut om att införa e-förslag. 
 

KS/2020/0097/061-5 

Kommunstyrelsen har den 3 september 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om sprickor i 
arbetsvägen ovanför bangården vid Norviks hamn som besvarat samt att uppdra till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att utreda vägens framtida status. 
 

KS/2019/0490/061-6 

Kommunstyrelsen har den 3 september 2020 beslutat att avslå medborgarförslag om att 
handikapplatserna vid Folkets hus flyttas till Fredstorget. 

 
KS/2020/0099/061-5 

Kommunstyrelsen har den 3 september 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att det blir 

belysning på in- och utfartssträckan på motorvägen till och från Nynäshamn som besvarat. 

Skickas till 
Akten 
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§ 104/20        KS/2020/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

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

Inga interpellationer eller frågor har inlämnats. 

Skickas till 
Akten 
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§ 105/20 KS/2020/0023/042 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 

31 augusti 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2020. 

2. Fördela tillkommande medel 2020 som inkommit som generella statsbidrag och coronarelaterade 

ersättningar från övergripande nivå på finansförvaltningen till nämnd enligt följande: Barn- och 
utbildningsnämnden tilldelas 17,0 mnkr, Socialnämnden tilldelas 35,7 mnkr och Kultur och 

fritidsnämnden 0,3 mnkr. 
 

Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Helen Sellström-

Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S) och 
Daniel Jobark (S) deltar inte i beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) 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.  

Protokollsanteckning 
Revisor Anders Engström (S) föredrar revisorernas information till kommunfullmäktige beträffande 
delårsrapporten och hänvisar till den granskning av delårsrapport som PwC genomfört och som är 

utsänd till ledamöterna i Kommunfullmäktige. De förtroendevalda revisorerna har också lämnat in 

sin egen rapport till fullmäktiges ledamöter. 

Ärendet 
Ärendet tas upp för beslut efter genomgång på kommunstyrelsens temadag den 1 oktober därefter 
går det vidare till kommunfullmäktige för beslut den 15 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2020. 

2. Fördela tillkommande medel 2020 som inkommit som generella statsbidrag och corona relaterade 
ersättningar från övergripande nivå på finansförvaltningen till nämnd enligt följande: Barn- och 

utbildningsnämnden tilldelas 17,0 mnkr, Socialnämnden tilldelas 35,7 mnkr och Kultur och 

fritidsnämnden 0,3 mnkr. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2020. 

2. Fördela tillkommande medel 2020 som inkommit som generella statsbidrag och coronarelaterade 

ersättningar från övergripande nivå på finansförvaltningen till nämnd enligt följande: Barn- och 
utbildningsnämnden tilldelas 17,0 mnkr, Socialnämnden tilldelas 35,7 mnkr och Kultur och 

fritidsnämnden 0,3 mnkr. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2020, § 249.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet: 

- Att måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen för 2020 bedöms utifrån uppsatta indikatorer 

och inte utifrån åtaganden, som man inte har mätt resultatet av. 
-  

Harry Bouveng (M) yrkar avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Lena Dafgårds tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

  



 
Kommunfullmäktige (2020-10-15)  

 

 

Ärende: 105/20, särskilt yttrande.  

 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari -31 

augusti 2020 

Statsbidrag och gåvor i form av broar och vägar har räddat det ekonomiska resultatet 

Alliansens budget för innevarande år (2020) var redan när den beslutades underfinansierad med 

38 miljoner kronor. Beräknat underskott i helårsprognosen i april 2020 visade på -38,3 miljoner 

kronor (Tertialrapport 1, 2020). Nynäshamns kommuns finansiella ställning har därefter stärkts 

kraftigt efter att den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om extra statsbidrag på grund 

av rådande pandemin. Detta resulterar i att kommunens minskade skatteintäkter kompenseras 

samt att den underfinansierade Alliansbudgeten får ett överskott. Kommunen menar därför i 

Tertialrapport 2 för 2020 att investeringar har finansierats till 59 procent av egna medel och att 

kommunens soliditet har förbättrats.  

 

Välfärden kommer först 

Mål & budget är Nynäshamns kommuns viktigaste styrdokument och det är fullmäktige som 

ansvarar för de finansiella målen beslutade i dokumentet. Det är fritt för den folkvalda 

församlingen att fatta beslut om resultaträkning (överskottsmål och avskrivning) samt 

balansräkning. Tertialrapport 2 redovisar ett överskott långt över 2 procent samtidigt som 

kraftiga försämringar genomförs i välfärden med uppsägning och utebliven tillsättning av 

medarbetare i skola, förskolan, parkförvaltning samt omsorgen.  

I tertialrapport 2 beskrivs att kommunen fortfarande lånar till extremt låg ränta (ränta 0,43 

procent respektive 0,31 procent). Detta gör det mer ologiskt att kommunen styr in 

verksamhetspengar som kan användas i välfärden till kontant betalning av investeringar. Det är 

mer logiskt att lånefinansiera långsiktiga investeringar än att anslagsinvestera densamma på 

bekostnad av vård, skola och omsorg.   

Socialdemokraternas Mål & budget för 2020 sänkte överskottsmålet för att tillskjuta resurser till 

kommunens kärnuppdrag för att tillgodoses en jämlik skola och omsorg.  

Finanspolitiken behöver reformeras då den förnärvarande utgör ett hinder för den ekonomiska 

och sociala utvecklingen i Nynäshamns kommun. Övertron på ett högt överskottsmål hindrar de 

kommunala välfärdsutförarna att hantera kriser samt utföra ett grundläggande arbete inom skola 

och omsorg. Det överskott som nu finns tillgängligt skall oavkortat gå till att förbättra välfärden 



 
och inte nedmontera den samma. Nynäshamns kommun är inte ett företag där vinst är ett 

självändamål utan kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för alla medborgare på ett 

jämlikt sätt.   

Socialdemokraternas målsättningar i den egna budgeten för 2020, fokuserade på sänkt 

arbetslöshet, ett ökat bostadsbyggande, en upprustning av infrastrukturen, fastigheter och inte 

minst satsningar på en jämlik skola och omsorg i hela kommunen.    

 

Nedskärningar i skola, omsorg och en smutsig kommun  

Resultatet av Alliansens mycket resurssvaga budget är; en historiskt svag skolbudget som började 

året 2020 med besparingar på 31 miljoner kronor, något som inte kan höja kunskapsresultaten. 

De kraftiga nedskärningarna har resulterat i bland annat större barngrupper i förskolan, 

uppsägning av medarbetare i skola, lägre skolpeng och större klasser. 

Socialnämnden har en historiskt svag budget, vilket fått kraftiga sociala konsekvenser. 

Allianspolitikerna har suttit med en lista och försökt strukit bort verksamhet till ett totalt värde av 

22,5 miljoner kronor. Ett av allianspolitikernas förslag var att sälja ut den kommunala 

hemtjänsten. Detta stoppades av ett folkuppror under namnet ”Tillsammans”. Andra besparingar 

som socialnämndens politiker föreslagit är chockhöjning av maxtaxan samt att begränsa 

möjligheten med trygghetslarm för de äldre. Nedmonteringar av viktiga funktioner som 

aktivitetskoordinator, lotsfunktion, Rosengårdens anhörigcentrum, personlig ombudsverksamhet 

och boendestöd är kraftiga försämringar av välfärden.  

En historiskt svag budget för 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 under inledningen av sommaren 

till följd av den snåla budgeten. Även skötseln av parker och rabatter har i det närmsta uteblivit, 

detta på grund av att personal som slutat inte har ersatts, vilket har inneburit att kvarvarande 

medarbetare fått omöjliga arbetsförhållanden. Nästan hela den positiva prognostiserade 

budgetavvikelsen (3,9mkr) finns att finna på personal (3,0mkr). 

 

Tillsammans för Nynäshamn  

Tertialrapport 2 beskriver en positiv ekonomisk utveckling efter att gåvor och statsbidrag från 

den socialdemokratiskt ledda regeringen kommit kommunen till del. Rapporten nämner inte 

bristerna i kommunens kärnuppdrag och vilka effekter den underfinansierade budgeten från 

Allianspartierna fått på välfärden. Rapporten tar inte upp riskerna med det stagnerande 

bostadsbyggandet, inflyttningen till kommunen och den svaga planberedskapen.  

Politiken i Nynäshamn behöver samla sig för att fokusera på kommunens kärnuppdrag och skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt reformprogram för hur Nynäshamns kommun kan ta sig an 

utmaningarna. Socialdemokraterna har flera gånger bjudit in till långsiktiga samtal över 



 
blockgränserna. Redan 2019, erbjöd sig Socialdemokraterna att föra dialog om en gemensam 

budgetram, nytt försök gjordes våren 2020 efter att pandemin slog med fullkraft över riket.  

Politiken behöver kollektivt utveckla samarbetsandan för en långsiktig reformagenda, tillsammans 

för Nynäshamn!  

 

Socialdemokraterna yrkar:  

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till särskilda yttrandet.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Kommunfullmäktige  
Nynäshamns   kommun  

Västerby   2020-10-15  

Särskilt   yttrande   gällande   Tertialrapport   2,   §   105/20  

Bakgrund  
År   2020   har   varit   ett   mycket   speciellt   och   annorlunda   år   med   allt   som   har   hänt   på   grund   av   Covid-19.   De   speciella  
omständigheter   som   har   rått   hittills   gör   det   svårt   att   hävda   att   allt   ska   bedömas   som   “vanligt”.   På   grund   av   dessa  
omständigheter   väljer   vi,   trots   att   det   finns   en   hel   del   tveksamheter,   att   yrka   bifall   till   att:  
 
1:   Godkänna   delårsrapporten   för   perioden   1   januari   -   31   augusti   2020.   
 
Även   om   ekonomin   i   stora   delar   verkar   ha   fungerat   förhållandevis   bra   i   förhållande   till   de   ekonomiska   utmaningar  
som   verksamhetsåret   2020   har   inneburit,   handlar   en   tertialrapport   inte   bara   om   ekonomi,   särskilt   inte   Tertialrapport  
2,   som   omfattar   en   ganska   stor   del   av   året:   1   januari   -   31   augusti.   
 
Det   som   bekymrar   oss   mycket   är   måluppfyllelsen   och   hur   man   har   kommit   fram   till   bedömningen   av  
måluppfyllelsen.   “Målstyrning   är   den   grundläggande   styrmodellen   inom   i   stort   sett   all   offentlig   verksamhet,   såväl  
nationellt   som   internationellt”.   Målstyrning   är   inte   något   nytt   utan   infördes   i   Sverige   i   mitten   av   1980-talet.   Vi   anser  1 2

att   mätning   och   jämförelser   med   andra   kommuner   är   en   grundläggande   förutsättning   för   att   vår   kommun   ska   ha  
kontroll   över   och   styra   verksamheten.   Målstyrning   är   viktig   för   verksamhetens   utveckling   och   för   att   invånarnas  
skattemedel   ska   användas   så   effektivt   som   möjligt,   vilket   kan   sammanfattas   som:  
 

● Om   du   inte   kan   mäta   resultat   kan   du   inte   skilja   framgångar   från   misslyckanden.  

● Om   du   inte   kan   identifiera   framgångar   kan   du   inte   lära   dig   från   dem.  

● Om   du   inte   kan   identifiera   misslyckanden   kan   du   inte   korrigera   dem.  3

 
Två   viktiga   förutsättningar   för   att   målen   ska   ha   en   styrande   effekt   i   den   resultatstyrningsmodell,   som  
används   i   vår   kommun,   tas   upp   här.   Den   ena   förutsättningen   är   att   målen   är   mätbara   och   bygger   på  
faktaunderlag.   Om   målen   är   visioner   eller   viljeyttringar,   blir   resultatet   att   fullmäktige,   som   fattar   beslut  
om   budgeten,   har   minskat   sin   möjlighet   att   styra   verksamheten.   Detta   resulterar   i   att   fullmäktige   inte  
kan   bedöma   vad   kommuninvånarna   får   för   sina   skattepengar   och   inte   heller   hur   de   tjänster   och   den  
service,   som   vår   kommun   ansvarar   för,   ska   kunna   förbättras.   Den   andra   förutsättningen   är   att   målen  
måste   vara   framtagna   och   beslutade   av   fullmäktige   och   inte   av   nämnderna,   eftersom   det   är  
nämndernas   uppdrag   att   i   verksamheterna   genomföra   det   som   fullmäktige   har   bestämt.   Det   är  
målen,   som   fullmäktige   fattar   beslut   om   i   budgetdokumentet,   som   är   grunden   för   målstyrningen.  4

 
   

1  “Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”.   (2014).   SKL.   s.   7.  
2  “Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”.   (2014).   SKL.  
3    “Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”   (2014),   SKL.   s.   6.  
4   “ Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”.   (2014).   SKL.  
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Vi   har   mycket   svårt   att   se   hur   målen   i   tertialrapport   2   är   mätta   och   hur   man   har   kommit   fram   till   att   målen   t.ex.   är  
helt   eller   delvis   uppnådda.   Mätning   av   mål   görs   vanligtvis   genom   indikatorer   (mätinstrument)   och   resultat   av  
sådana   mätningar   saknas   i   Tertialrapport   2.   Som   vi   tidigare   har   påpekat   är   mål   av   karaktären:   “Antalet  
kommuninvånare   ska   öka”   och   “Antalet   arbetstillfällen   ska   öka”   problematiska   som   mål,   eftersom   det   räcker   med   att  
en   invånare   flyttar   in   respektive   att   det   har   tillkommit   ett   arbetstillfälle   för   att   målet   ska   vara   uppnått.   Ett   specificerat  
mål   med   hur   många   kommuninvånare   som   ska   flytta   till   vår   kommun   eller   ett   specificerat   mål   med   antalet   nya  
arbetstillfällen   är   det   som   förväntas,   om   man   ska   arbeta   enligt   resultatstyrningsmodellen.  
 
 
Tilläggsyrkande:  
Utifrån   ovanstående   yrkar   vi:  
 

● Att   måluppfyllelsen   i   verksamhetsberättelsen   för   2020   bedöms   utifrån   uppsatta   indikatorer   och   inte   utifrån  
åtaganden,   som   man   inte   har   mätt   resultatet   av.   

 

 
Angående   punkt   2:   
 

● Fördela   tillkommande   medel   2020   som   inkommit   som   generella   statsbidrag   och   corona-relaterade  
ersättning   från   övergripande   nivå   på   finansförvaltningen   till   nämnd   enligt   följande:   
Barn-   och   utbildningsnämnden   tilldelas   17,0   mnkr,   socialnämnden   tilldelas   35,7   mnkr   och   kultur-   och  
fritidsnämnden   0,3   mnkr.   

 
Vi   anser   inte   att   motiveringen   i   tjänsteutlåtandet   i   handlingarna   till   fullmäktige   stämmer   med   det   som   står   i   barn-  
och   utbildningsnämndens   delårsrapport.   I   handlingarna   till   kommunfullmäktige   anges   att   barn-   och  
utbildningsnämnden   behöver   utökad   budgetram   på   17,0   mnkr   på   grund   av    förhyrning   av   tillfälliga   lokaler   i  
Sunnerby .   I   barn-   och   utbildningsnämndens   delårsrapport   framförs   i   stället   att:   “Detta   underskott   drivs   dock   primärt  
av   att   barn-   och   utbildningsnämnden   får   bära   kostnaderna   för    förgävesprojekteringen   för   ombyggnationen   av  
Sunnerby   förskola. ”   (s.   3).   När   beslutet   om   investering   och   ombyggnad   av   delar   av   Sunnerbyskolan   till   förskola  
och   matsal   togs   på   kommunfullmäktiges   sammanträde   2019-04-25,   (se   bilaga   1)   yrkade   Sorundanet   Nynäshamns  
kommunparti,   Socialdemokraterna,   Miljöpartiet   och   Pensionärspartiet   avslag   till   följande   punkter:   
 

1. Uppdra   åt   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   att   verkställa   ombyggnationerna   av   delar   av  
Sunnerbyskolan   till   förskola,   matsal   samt   verksamhetsanpassning   och   underhåll   samt   ianspråkta   27  
miljoner   kr   ur   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   investeringsram   2019   för   ändamålet.  

2.   Tillskjuta   ytterligare   investeringsmedel   om   22   miljoner   kr   till   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   för   att  
genomföra   ombyggnationerna.   

3. Bevilja   igångsättningstillstånd   för   projektet.  
 
Alliansen   (C,   KD,   L,   M),   Sverigedemokraterna   och   Aline   Varre   (-,   fd   SN)   yrkade   bifall,   vilket   gjorde   att   barn-   och  
utbildningsnämnden   inte   klarar   budgetramen   för   2020.   
 
Barn-   och   utbildningsnämnden   har   inte   kunnat   påverka   detta   beslut,   som   togs   i   kommunfullmäktige,   och   därför  
yrkar   vi   bifall   till   punkt   2   ovan.   
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 
Lena   Dafgård Per   Ranch  
Partiledare   och   gruppledare Vice   gruppledare  
Ledamot   i   kommunfullmäktige, Ledamot   i   kommunfullmäktige  
i   kommunstyrelsen   samt   Ersättare   i   kommunstyrelsen  
i   barn-   och   utbildningsnämnden och   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  
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PROTOKOLL Sida 19(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106/20 KS/2019/0516/101 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 

talartider 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn. 

2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 23 oktober 2020. 

Ärendet 
Förslaget till arbetsordning har tagits fram förenkla arbetet för kommunfullmäktiges sekreterare 

samt ge mer tid till ledamöter att förbereda interpellationer och frågor. I övrigt har mindre skriftliga 
förändringar och rättelser gjorts, detta bland annat för att talartiderna och arbetsordningen ska 

överensstämma med varandra. På kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2020 § 102 

återremitterades ärendet, även delar i talartiderna (Bilaga A) återremitterades. Talartider är något 
som beslutas av gruppledarna på gruppledarmöte. Talartiderna har inte behandlats på en 

gruppledarträff sedan återremitteringen och inga förändringar har därför gjorts i Bilaga A. Vid de 
tillfällen som gruppledarna beslutar om en förändring i Bilaga A byts arbetsordningens Bilaga A ut. 

I samband med återremitteringen inkom ett förslaget om att § 31 ska få ett tillägg enligt följande: 
Väckt motion kungörs i samband med protokollet för det fullmäktige vilket motion väcktes vid.  

I den nya kommunallagen används ordet ”kungöra” enbart avseende tillkännagivande av 

kommunala föreskrifter då begreppet ses som gammalmodigt och då lagstiftaren önskar en mer 

stringent användning av begreppet. Förvaltningen föreslår därför att meningen istället ska 
formuleras som: En motion som inkommit innan utskick av kallelse redovisas i kommunfullmäktiges 
protokoll som efter justering tillkännages på den digitala anslagstavlan. En motion kan idag väckas 
både genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En motion tillkännages därefter inte enskilt, utan redovisas i kommunfullmäktiges protokoll som 

efter justering tillkännages på den digitala anslagstavlan. Motioner som väcks på ett kommun-
fullmäktigesammanträde redovisas inte i sammanträdets protokoll, detta för att fullmäktige inte har 

fått möjlighet att läsa handlingarna innan sammanträdet. Motioner som inkommer efter utskick av 
kallelse redovisas i kommande protokoll, men de blir väckta direkt när de inkommit till förvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn. 

2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 23 oktober 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn. 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 23 oktober 2020 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 218.  

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107/20 KS/2020/0362/260 

Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och Själv 5:14 

Segersäng 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 

Segersäng. 

- Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av 
Själv 5:14, Segersäng. 

Jäv 
Aline Varre (-) (fd SN) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 
Hans Owe Krafft (SN) tjänstgör istället för Aline Varre (-) (fd SN). 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C.  

Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D. 

Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN), Hans Owe Krafft (SN), Bengt Holwaster (MP), Patrik Isestad 

(S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Helen Sellström-Edberg (S), 

Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S) och Daniel Jobark 
(S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Segersäng är en av Nynäshamns kommuns åtta tätorter med cirka 600 invånare. Sedan 2002 har 

Segersäng utvecklats från ett mindre fritidsområde till ett område med lantlig villabebyggelse. Orten 
är redan nu så stor att ett visst mått av såväl kommunal som kommersiell service förväntas, likaså 

utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  

 
I kommunens långsiktiga planeringsstrategi i 2012 års översiktsplan, anges Segersäng som en viktig 

utvecklingsort med stor potential för förtätning. Segersäng ska utvecklas för att skapa en mer 
blandad bebyggelse och bättre förutsättningar för service och handel. Ny bebyggelse ska främst 

tillkomma kring järnvägsspåret för att utnyttja det kollektivtrafiknära läget. I april 2020 föreslog 

kommunstyrelseförvaltningen tre förslag till beslut till kommunstyrelsen se bilaga 1, varav 
kommunstyrelsen beslutade att anta alternativ 1 och ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med 

en direktmarkanvisning för del av fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Kommunstyrelsen 
beslutade även att den höga kostnaden för VA-anslutning i projektet inte ska påverka markpriset 

samt finansieras av exploatör. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 
Segersäng. 

- Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av 

Själv 5:14, Segersäng. 
- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag 

har tagits. 



 

PROTOKOLL Sida 21(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 

Segersäng. 
- Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av 
Själv 5:14, Segersäng. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag 
har tagits. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 225.  

Yrkanden 
Daniel Adborn (L), Harry Bouveng (M) Miriam Malm (V) och Carl Marcus (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S), Bengt Holwaster (MP) och Per Ranch (SN) 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 i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Planeringschef 
Tricoreal AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringschef 
 

 

  



 
Kommunfullmäktige (2020-10-15)  

 

 

Ärende: 107/20, särskilt yttrande och yrkande.  

 

Markanvisningsavtal för del av själv 5:73 och själv 5:14 Segersäng. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal för del av själv 5:73 och del av själv 5:14, Segersäng. 

2. Godkänna planeringschef underskrift av markanvisningsavtal för del av själv 5:73 och del 

av själv 5:14, Segersäng. 

3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 

planuppdrag har tagits.  

 

Bakgrund:  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-23 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att gå 

vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för utpekad mark. Det gäller flerbostadshus av 

varierande storlek med lokaler för centrumändamål i bottenplan.  

Förvaltningen frågar då kommunstyrelsen om vägledning, genom tre stycken alternativ. 

Förvaltningens förslag till beslut var: 

Alternativ 1: Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om 

direktmarkanvisning för del av fastigheterna själv 5:73 och själv 5:14. Den höga kostnaden för 

VA-anslutning ska inte påverka markpriset. 

Alternativ 2: Ge förvaltningen i uppdrag att upplåta lämpligt markområde för 

anbudsmarkanvisning på platsen. 

Alternativ 3: Inte gå vidare med någon markanvisning på platsen, utan vänta in en större 

utveckling i Segersäng. 

Socialdemokraterna yrkade enligt alternativ 3 men Alliansen fick gehör för alternativ 1.  

Förvaltningen kontaktades 2019 av en fastighetsutvecklare med intresse för att exploatera i 

Segersäng. Efter flera möten och korrespondens har utvecklaren inkommit med förslag till en 

byggnad vid infartsparkeringen. Den föreslagna byggnaden innehåller små hyresrätter och lokaler 



 
för centrumändamål i bottenplan. Fastighetsutvecklaren är bara intresserad av 

direktmarkanvisning och vill inte delta i ett anbudsförfarande. 

Det är något olämpligt att direkt anvisa mark innan politik tagit ställning till Segersängs vidare 

utveckling (beskriver tjänsteutlåtande KS/2020/0163260-1). 

Nynäshamns kommun har sedan en tid tillbaka påbörjat en översiktsplanering och samtliga 

partier i Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar. Kommunen är 

precis i en pågående översiktsplan för Segersängsområdet och därför är det inte lämpligt med 

direktmarkanvisning genom en så kallad ”frimärksplan” på ej detaljplanerad mark. Vid ett sådant 

agerande riskeras nyetableringar och framtida exploateringar hamna i träda. Boende i Segersäng är 

inte heller tillfrågade om detta nya bygge av flerbostadshus.  

Segersäng är enligt VA-planen inritat i olika delområden där nr 5, östra Segersäng, och nr 6, 

västra Segersäng, inte är bestämda med anledning av att en översiktsplan och detaljplan inte är 

färdiga. Boende i delområden har väntat länge på att få ansluta till kommunalt vatten. Emellertid 

har de informerats av kommunen att en VA-utbyggnad kräver en exploatering med nya bostäder i 

området, och för detta finns ingen tidsplan. Bakgrunden till att en tidsplan saknas är att det inte 

finns en översiktsplan. Därför behöver politiken besluta om en översiktsplan med en större 

exploatering som motiverar utbyggnaden av kommunalt VA innan man bygger enstaka 

fastigheter.  

Tidplanen för VA-utbyggnad till området som nu föreslås till direktmarkanvisning togs upp som 

ett politiskt beslut (KS §281/18) under hösten/vintern 2018. Beslutet innebär att arbetet med 

start av detaljplan och VA-utbyggnad avvaktar 1-10 år till mer vägledning finns om hur området 

kan komma att utvecklas. Frågan ska aktualiseras när översiktsplanen för Nynäshamns kommun 

har tagits fram. Det innebär att tidplanen inte är bestämd i dagsläget. 

När inte en översiktsplan finns blir det svårt att bedöma dimensioneringslösning för denna 

exploatör. Projektet riskerar att Segersäng blir ett lapptäcke av tillfälliga planer som förfular 

Segersäng. 

Socialdemokraterna yrkade därför tidigare enligt alternativ 3, men kommunstyrelsen beslutade att 

ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 

fastigheterna själv 5:73 och själv 5:14.  

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna avslag på attsats 1-3.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Patrik Isestad  

Kommunalråd i opposition. 



 
 
 
Kommunfullmäktige  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-10-15  

Avslagsyrkande   gällande   Markanvisningsavtal   för   del   av   Själv   5:73   och   del   av   Själv   5:14  
Segersäng,   §   107/20  

 
Vi   anser   att   det   i   första   hand   behövs   en   övergripande   plan   för   Segersäng   och   den   så   kallade  
“Stockholmsmarken”   mellan   Ösmo   och   Landfjärden.   Om   den   föreslagna   marken   i   Segersäng   bebyggs,  
kan   det   komma   att   hindra   annan   viktig   utveckling,   bl.a.   framtida   kommunal   service,   kommersiella  
verksamheter,   behov   av   utökad   parkering,   etc.   när   västra   Segersäng   ska   utvecklas.   Dessutom   bedömer  
vi   att   Segersängs   pendeltågsstation   är   attraktiv   även   för   boende   i   Landfjärden,   Sunnerby,   Grödby,  
Fagervik   och   norra   Sorunda,   vilket   kommer   att   innebära   ett   ökat   behov   av   möjligheter   till   infartsparkering.   
 
Yrkande  
Vi   yrkar   därför    avslag    avseende   följande   förslag   till   beslut:  
 

1. Godkänna   undertecknat   Markanvisningsavtal   för   del   av   Själv   5:73   och   del   av   Själv   5:14,  
Segersäng.  
 

2. Godkänna   planeringschefens   underskrift   av   markanvisningsavtal   för   del   av   Själv   5:73   och   del   av  
Själv   5:14,   Segersäng.   
 

3. Ge   kommunstyrelsen   i   uppdrag   att   starta   projektet   när   beslut   om   godkänt   planuppdrag   har   tagits.   
 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 
 
Lena   Dafgård Per   Ranch  
Partiledare   och   gruppledare Vice   gruppledare  
Ledamot   i   kommunfullmäktige, Ledamot   i   kommunfullmäktige  
i   kommunstyrelsen Ersättare   i   kommunstyrelsen,  
samt   i   barn-   och   utbildningsnämnden   samt   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  

 

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se  
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§ 108/20 KS/2020/0021/041 

Mål och budget 2021-2024 samt fastställande av skattesats för 

kommunalskatt 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs 

med ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och 

nämnderna fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med 
budgetdokumentet. 

2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 19,85 %. 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor 

per kubikmeter. 
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån 

inom en total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse 
utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 

kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen 
samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 

borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 

oförutsedda händelser. 
8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 

9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 
grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 

Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 

10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram. 
11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 

budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 
 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) deltar inte i omröstningen kring beslutspunkt 10. 
 

Per Ranch (SN), Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice 

Boije Junerud (S), Helen Sellström-Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland 
Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Daniel Jobark (S), Miriam Malm (V), Sophie Sandin (V), Emma 

Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) deltar inte i omröstningen kring beslutspunkt 11 till förmån 
för eget förslag till budget. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN), Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice 
Boije Junerud (S), Helen Sellström-Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland 

Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Daniel Jobark (S), Miriam Malm (V), Sophie Sandin (V), Emma 
Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

budgetförslag. 
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Ärendet 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 

Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna ska bidra till målet att Nynäshamn är en ekonomiskt 

hållbar kommun, vilket innebär att skattemedlen ska användas effektivt och till största nytta för 
innevånarna i kommunen. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 

ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk 
planering.  

 
En del i en förbättrad styrning är att budget för nästkommande år ska beslutas i juni istället för i 

november. Det leder till att nämnderna ges bättre förutsättningar för att styra och planera sin 

verksamhet. Budgeten för 2021-2024 är framtagen med ny resursfördelning där nuvarande behov 
och kommande behov analyserats mer detaljerat. Detta gör att det finns en tydlig bild över vad 

Nynäshamns kommun har för resursbehov för att driva en ändamålsenlig verksamhet och möta 
kommande volymökningar. En förutsättning för den nya resursfördelningen är också den höga 

kostnadseffektivitet som redovisats i verksamheten. Som regulator i denna nya resursfördelning 

finns en större buffert för att möjliggöra justeringar för förändrat skatteunderlag.  
 

Nynäshamns kommun har startat ett arbete med att förändra kommunens styrmodell för att på ett 
tydligare och enklare sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Ett partiövergripande 

förändringsarbete startades under våren 2020. Målsättningen för arbetet är att alla företrädarna för 

partierna som finns representerade i kommunstyrelsen arbetar fram gemensamma långsiktiga 
övergripande mål och vision för kommunen. Syftet har varit att enas kring en gemensam inriktning 

för kommunen som är långsiktigt hållbar. På grund av covid-19 har det inte varit möjligt att brett 
förankra de förslag som diskuterats. Arbetet har endast hunnit landa i de tre mest prioriterade 

områdena: Skola, omsorg och näringsliv/skapa arbetstillfällen. Det påbörjade förändringsarbetet 
kommer därför att fortsätta under hösten. 

 

Mål och budget har under våren bland annat beretts genom presentation av förutsättningar för 
kommunstyrelsen vid två tillfällen samt genom att ett budgetdirektiv skickades ut i slutet av februari 

för beredning i respektive nämnd. Den nya resursfördelningen, inkomna remissvar och 
skatteprognosen från 29 april är underlag för den nu presenterade budgeten. Ärendet 

återremitterades på kommunstyrelsen den 19 maj 2020 § 126. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs 
med ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och 

nämnderna fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med 

budgetdokumentet. 
2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 

3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor 

per kubikmeter. 
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån 

inom en total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse 

utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 
5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 

kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen 

samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 
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7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 

9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 
grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 

Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 
10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram. 

11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs 

med ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och 
nämnderna fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med 

budgetdokumentet. 

2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor 
per kubikmeter. 

4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån 

inom en total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse 
utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen 

samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 

borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 

9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 
grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 

Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 
10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram. 

11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 17 september 2020, 
kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens 

sammanträde den 1 oktober 2020, § 250.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunfullmäktige har beslutat att begränsa talartiden enligt följande: 
Kommunstyrelsens ordförande: 15 minuter 

Socialdemokraternas gruppledare: 15 minuter 

Övriga oppositionsgruppledare (får ordet i storleksordning): 15 minuter 
 

Debatter om respektive nämnds verksamhetsområde: 
Nämndordförande för respektive nämnd: 5 minuter 

Oppositionsgruppledare i nämnd*: 5 minuter 
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Övriga debattinlägg: 3 minuter 
Replik: 1 minut 

Kontrareplik: 1 minut 

 
*under förutsättning att dessa är ledamöter i kommunfullmäktige 

 
Därefter börjar den allmänna debatten med vanlig debattordning: 

Debattinlägg: 3 minuter 
Replik: 1 minut 

Kontrareplik: 1 minut 

Föredragning och yrkanden 
Den politiska ledningen har ordet, Resan mot framtiden, bifogas protokollet som bilaga E. 

 
Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd, föredrar alliansens 

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) förslag till budget och yrkar bifall 

till densamma med en ändring i beslutspunkt 2, att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 
2021 till 19,85%. 

 
Patrik Isestad (S), oppositionsråd, föredrar Socialdemokraternas förslag till budget och yrkar bifall till 

densamma. 

 
Jean-Claude Menot (SD) föredrar Sverigedemokraternas förslag till budget och yrkar bifall till 

densamma. 
 

Lena Dafgård (SN) föredrar Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag till budget och yrkar 
bifall till densamma. 

Miriam Malm (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till budget och yrkar bifall till densamma med, med 
en korrigering av att beslutspunkt 5 i förslaget tas bort. 

Emma Solander (MP) föredrar Miljöpartiets förslag till budget och yrkar bifall till densamma. 
 

Kommunfullmäktige fortsätter debattera budgetförslagen. Harry Bouveng (M), Janice Boije Junerud 
(S), Daniel Adborn (L), Miriam Malm (V), Marcus Svinhufvud (M), Gill Lagerberg (S), Emma Solander 

(MP), Liselott Vahermägi (S), Antonella Pirrone (KD), Roland Junerud (S), Johann Wolff (SD), Maria 
Gard Günster (C), Patrik Isestad (S), Per Ranch (SN), Björn Larsson (SD), Aline Varre (-) (fd. SN) 
och Lena Dafgård (SN) deltar i debatten.  

Sammanträdet ajourneras 18.30-19.40, 20.34-20.45 och 20.53-20.55. 

Yrkanden fortsättning 
Marcus Svinhufvud (M), Antonella Pirrone (KD), Aline Varre (-) (fd. SN) och Daniel Adborn (L) yrkar 
bifall till alliansens (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) förslag till 
budget med Harry Bouvengs (M) justering. 

Gill Lagerberg (S), Roland Junerud (S) och Liselott Vahermägi (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag till budget. 

Johann Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Per Ranch (SN) yrkar bifall till Sorundanets Nynäshamns kommunpartis förslag till budget. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
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Beslutspunkt 2 (proposition 1) 
Bifall till Harry Bouvengs (M) och Sverigedemokraternas förslag om att fastställa skattesatsen för 

kommunalskatten år 2021 till 19,85%. 

 
Bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om att fastställa skattesatsen för 

kommunalskatten år 2021 till 20,5. 
 

Bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag om fastställande av skattesatsen för år 
2021 till 20:35 kronor.  

 

Eller bifall till Vänsterpartiets förslag om att fastställa skattesatsen till kommunalskatten år 2021 till 
21,35 kronor per skattekrona. 

 
Beslutspunkt 1 (proposition 2) 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om att kommunövergripande mål och nämndmål 

fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. 
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som 

fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 
 

Beslutspunkt 3 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om att 

fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 
kubikmeter. 

 
Beslutspunkt 4 
Bifall till kommunstyrelsens, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om att kommunstyrelsen 

får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för 
långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen 

Nynäshamns kommun. 
 

Bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin 

delegation att under 2021 nyupplåtna, dvs. öka vår kommuns skulder med 500 mnkr, varav högst 
150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Samt att 

kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation om att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande 
de lån som förefaller till betalning under 2021. 

 
Bifall till Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin 

delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån 

på 1000 mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns 
kommun. 

 
Beslutspunkt 5 
Bifall till kommunstyrelsens, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om att såsom egen skuld 

ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis och Vänsterpartiets förslag om att såsom egen 

skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 500 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
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Eller bifall till Sverigedemokraternas förslag om att såsom egen skuld ingå borgen för 
Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 mnkr 

kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Beslutspunkt 6 
Bifall till kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, Sorundanet Nynäshamns kommunpartis och 
Miljöpartiets förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån 

som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka 
kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, 

inom en total borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. 
 

Eller bifall till Sverigedemokraternas förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att 
teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, 

kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och 

kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mnkr. Borgen gäller såsom för egen 
skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Beslutspunkt 7 
Bifall till kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, Sorundanet Nynäshamns kommunpartis och 
Miljöpartiets förslag om att bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av 

kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 

 
Eller bifall till Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag bemyndigande för kommunstyrelsen 

att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 
 

Beslutspunkt 8 
Bifall till kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, Sorundanet Nynäshamns kommunpartis, 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag om att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av 

kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 
 

Eller bifall till Sverigedemokraternas förslag om att fastställa den nominella räntesatsen för 

beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,75%. 
 

Beslutspunkt 9 
Bifall till kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och 

Vänsterpartiets förslag om att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska 
partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i 

kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 

 
Eller bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunparti om att till de i kommunfullmäktige 

representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder: Grundstöd 45 000 kr/år 
per parti, Mandatstöd 22 000kr/år per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en 

fjärdedel den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om det inte vid ett särskilt tillfälle finns 

skäl att senarelägga betalningen. Med tanke på vår kommuns ekonomiska läge, anser vi det är 
rimligt att spara även på partistödet och föreslår därför en sänkning av partistödet. 

 
Beslutspunkt 10 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet 
inte finns inom budgetram.  

 

Eller bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag om att bifalla motionen 
80-90-100. 
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Beslutspunkt 11 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för 

Nynäshamns kommun i enlighet med budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna. 

 
Eller bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

 
Beslutspunkt 12 

Bifall eller avslag till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag om att nämnder och styrelse 

uppdras att senast till respektive sammanträde i januari 2021 upprätta internbudgetar för år 2021 
inom beviljade anslag. 

Proposition 
Proposition 1 (beslutspunkt 2) 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla Harry Bouvengs (M) och Sverigedemokraternas förslag om 
att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 19,85 %. 

 
Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Harry Bouvengs (M) och Sverigedemokraternas förslag utses till huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning beträffande beslutspunkt 2: 
1. Socialdemokraternas och Miljöpartiets, Sorundanet Nynäshamns kommunparti och 

Vänsterpartiets förslag ställs mot varandra för att utse ett motförslag till huvudförslaget. 

2. Huvudförslaget ställs mot det motförslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 
 

Ordförande (M) ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets, Sverigedemokraternas, Sorundanet 
Nynäshamns kommunparti och Vänsterpartiets förslag mot varandra och utser Socialdemokraterna 

och Miljöpartiets förslag som motförslag. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst för bifall till Harry Bouvengs (M) och Sverigedemokraternas förslag till skattesats och nej-röst 
för bifall till Socialdemokraternas förslag till skattesats. 

Med 25 ja-röster för Harry Bouvengs (M) och Sverigedemokraternas förslag, 14 nej-röster för 

Socialdemokraternas förslag och 2 avstående röster finner Ordförande (M) att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla Harry Bouvengs (M) och Sverigedemokraternas förslag om att fastställa 
skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 19,85 %. 

Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga F. 

Proposition 2 (beslutspunkt 1) 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att kommunövergripande mål 

och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2021 på 

33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 
2021 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

 
Proposition 3 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens, Socialdemokraternas och Miljöpartiets 
förslag om att fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- 
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och avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 
kubikmeter. 

 

Proposition 4 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens, Socialdemokraternas och Miljöpartiets 
förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga 

lån inom en total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till 
företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

 
Proposition 5 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens, Socialdemokraternas och Miljöpartiets 
förslag om att såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Proposition 6 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, Sorundanet 

Nynäshamns kommunpartis och Miljöpartiets förslag om att kommunstyrelsen får utnyttja sin 
delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av 

aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa 

aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller 
såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Proposition 7 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, Sorundanet 
Nynäshamns kommunpartis och Miljöpartiets förslag om att bemyndigande för kommunstyrelsen att 

disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 
 

Proposition 8 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, Sorundanet 

Nynäshamns kommunpartis, Miljöpartiets förslag och Vänsterpartiets om att fastställa den nominella 
räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 

 
Proposition 9 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens, Socialdemokraternas, 
Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag om att till de i kommunfullmäktige 

representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, 
mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e 

dagen i kalenderkvartalets första månad. 

 
Proposition 10 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen 80-90-100 

då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram.  
 

Proposition 11 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att fastställa Mål och budget 
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för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med budgetförslag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

 

Proposition 12 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att avslå Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag om att 
nämnder och styrelse uppdras att senast till respektive sammanträde i januari 2021 upprätta 
internbudgetar för år 2021 inom beviljade anslag. 

Skickas till 
Akten 

Ekonomichef 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden  

  



 

Resan mot framtiden 

Hela kommunsverige ställs inför utmaningar för framtiden på grund av demografin, där vi blir 

allt fler äldre, allt fler yngre, samtidigt som gruppen däremellan minskar, den gruppen som 

arbetar. Den realiteten tillsammans med det faktum att vi går in i en lågkonjunktur ställer 

höga krav på god ekonomisk hushållning och planering. Coronapandemin höjer samtidigt 

ribban för detta ytterligare en bra bit, för att vi ska kunna fortsätta att ge våra medborgare den 

service de har rätt att förvänta sig. 

 

När nu Alliansen lägger fram sin tredje budget för mandatperioden görs lite mer omfattande 

förändringar än de två tidigare åren och det görs med utgångspunkt från den 

genomlysningsutredning som initierats av en enig kommunstyrelse och efter tvärpolitiska 

framtidsdiskussioner. 

 

För en bättre ledning och styrning presenteras en ny styrmodell med en ny vision, nya 

övergripande mål och en ny nämndstruktur. Den omformulerade visionen ska visa att vi har 

en ljusnande framtid att möta och att vi tar oss an de utmaningar som väntar oss. Visionen ska 

vara lätt att komma ihåg och sprida: ”Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och 

stolt med hållbar utveckling i fokus. Vi har möjligheter för alla!” I visionen och målen vill vi 

fånga in samhällsutmaningarna med den demografiska utvecklingen och dess 

investeringsbehov, klimatförändringarna, behovet av fortsatt utveckling av skola och 

utbildning, behovet av nya bostäder och verksamhetsmark samt vikten av en stolt 

serviceorganisation, en sammanhållen kommunhelhet och framåtanda. 

 

En ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd föreslås, dels för att stärka det viktiga 

näringslivsarbetet, där det ju är i näringslivet som jobb skapas.  Men nämnden föreslås även 

för att bättre kunna motverka det utanförskap det innebär att inte ha ett arbete att gå till. Det är 

viktigt att arbetslinjen genomsyrar kommunens arbete. Kompetensutveckling och jobb 

kommer att stå i fokus under kommande år. Den nya nämnden kan även avlasta 

socialnämnden som därmed ges nya möjligheter att mer fokusera på framtidens äldrefrågor 

och utveckla servicen till våra äldre, våra äldre som blir allt fler. Arbetet med att tillföra nya 

äldreboenden av olika slag och varierad service efter behov fortsätter. 

 

Vi fortsätter också på den inslagna linjen med ett förbättringsarbete för hela Nynäshamn, med 

fortsatt fokus på att ge likvärdiga villkor för alla oavsett om man bor i staden, annan tätort, på 

landsbygden, ö eller fastland. 

 

Vi lägger en budget som givet de ekonomiska förutsättningarna inte innehåller populistiska 

”satsningar” på temat ”allt till alla”, men där vi i stället satsar på att ta hand om och investera i 

byggnader och lokaler för våra verksamheter, ett område som varit eftersatt under lång tid. 

Samtidigt som vi gör detta fortsätter inriktningen att höja nivån på kvalitet och servicegrad 

inom kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Vi planerar för nya skolor och förskolor 

likaså för underhåll av gatu- och VA-nät samt även studera förutsättningarna för en ny 

simhall. 

 

Grunden för Nynäshamns kommuns attraktivitet är en bra skola som ger goda förutsättningar 

för barn, elever, studenter, lärare, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. När 

kommunen lyckas i sitt uppdrag att utbilda med god kvalitet skapar det förutsättningar för en 

ljus och trygg framtid för barn och unga. En bra skola inspirerar och attraherar såväl 

nuvarande som nya kommuninvånare.  



Vi ser att vårt fokus på skola och näringsliv givit resultat såväl beträffande skolresultat som 

vår placering på Svenskt Näringslivs företagsranking, där vi klättrade 48 platser. Men det 

finns mycket kvar att göra för att nå vår målsättning om att göra Nynäshamn till en självklar 

plats för företag och invånare att flytta till och för att utveckla livskvalitén för alla som redan 

bor här. 

 

Ett bra företagsklimat förutsätter även bra förskolor, skolor och utvecklande fritidsaktiviteter 

för våra yngre. En av de enskilt viktigaste framtidsinvesteringar vi kan göra är den vi gör för 

våra barn, där vi ska se till att alla barn faktiskt kommer till skolan och där det ges likvärdiga 

och goda förutsättningar att utvecklas. 

 

På det sociala området fortsätter arbetet med att ta hem kostsamma och mindre goda 

placeringar på annat håll för att ge högre kvalitet till lägre kostnad. Likaså behöver vi minska 

behovet av försörjningsstöd, något som handlar om kostnader, men även om att bryta det 

utanförskap detta innebär för de som hamnar där. 

 

Även fortsättningsvis ska vi sikta på att göra det som är bra ännu bättre och utveckla det som 

är mindre bra. Vi vill på riktigt bli våra invånares och företags egen serviceorganisation, 

samtidigt som det leder till en bättre vardag för våra duktiga medarbetare.   

 

Sammantaget så är den av Alliansen nu framlagda budgeten stark, med hänsyn till alla 

omvärldsfaktorer och vår målsättning, men inte så stark att vi denna gång kan sänka 

kommunalskatten. Den sänkningen får vi spara till senare tillfälle. Men med denna budget, 

som stabil grund för kommunens verksamheter, känner vi oss trygga i att Nynäshamn går en 

ljus framtid till mötes. 

 

Harry Bouveng 

Kommunstyrelsens ordförande (M) 

 

 



Bilaga F Voteringslista 
2020-10-16 § 108 Mål och budget 2021-2024 samt fastställande av skattesats för kommunalskatt 

2021 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 108 

 Ja Nej  Ja Nej Avstår 

Patrik Isestad (S) X    X  

Harry Bouveng (M) X   X   

Donald Löfving (SD) X   X   

Ola Hägg (S) X    X  

Aline Varre (-) (fd SN) X   X   

Agneta Tjärnhammar (M) X   X   

Jean-Claude Menot (SD) X   X   

Inger Andersson (S) X    X  

Daniel Adborn (L) X   X   

Bodil Toll (M)  X Fredrik Brodin (M) X   

Miriam Malm (V) X    X  

Maria Gard Günster (C) X   X   

Johan Augustsson (S)  X Janice Boije Junerud (S)  X  

Marcus Svinhufvud (M) X   X   

Antonella Pirrone (KD) X   X   

Lena Dafgård (SN) X     X 

Emma Solander (MP) X    X  

Klas Rydström (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  

Björn Larsson (SD) X   X   

Agneta Hagström (M)  X Annie Östlingsson (M) X   

Sophia Stureson (L) X   X   

Johnny Edholm (S) X    X  

Per Ranch (SN) X     X 

Madelaine Sloot (V)  X Sophie Sandin (V)  X  

Per Malmsten (M) X   X   

Erik Runeborg (SD)  X Carl Marcus (SD) X   

Roland Junerud (S) X    X  

Eva Wennerberg (C)  X Maud Sjödén (C) X   

Fredrik Sönnergren (M) X   X   

Gill Lagerberg (S) X    X  

Johann Wolf (SD) X   X   

Gunnel Jonsson (M) X   X   

Jan-Erik Ljusberg (-) (fd SN) X   X   

Johan Forsman (S)  X Daniel Jobark (S)  X  

Noomi Hertzberg Öberg (KD)  X Bengt-Göran Pettersson (KD) X   

Bengt Holwaster (MP) X    X  

Jimmy Norell (M) X   X   

Totalt 41 tjänstgörande ledamöter 25 14 2 
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§ 109/20 KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 

de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 

31 augusti 2020. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där 
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av 

kommunstyrelsen inom ett år. 

 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 

KS/2017/0088/060 
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017 

inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av 

kommunstyrelseförvaltningen. Beräknad behandling i kommunstyrelsen i december.  
 

KS/2018/0121/060 
Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 februari 2018 inkommit med en motion 

om att samtliga nämnder ska se ärendets gång från början till beslut, att samtliga nämnder arbetar 

på lika vis och delar information på samma sätt. Sverigedemokraterna har genom gruppledaren 
meddelat att de återtar motionen. Ärendet är avslutat.  

 
KS/2019/0371/060 

Miriam Malm och Madelaine Sloot (V) har den 13 augusti 2019 inkommit med en motion om att 
HBTQ-diplomering, HBTQ-certifiering och HBTQ-utbildning ska genomföras inom olika kommunala 

verksamheter. Samtliga politiker ska erbjudas utbildning i HBTQ och normkritik och varje förvaltning 

ska ta fram en handlingsplan för att aktivt arbeta med HBTQ-frågor. Kommunstyrelseförvaltningen 
bereder ärendet. Beräknad behandling i kommunstyrelsen i oktober.   

 
KS/2019/0438/060 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober inkommit med en motion angående 

alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen i november.  

 
KS/2020/0146/060 

Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2020 inkommit med en motion om att anlita 
ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 

 

KS/2020/0170/060 
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 mars 2020 inkommit med en motion om att utöka öppettider på 

Nattis. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.   
 

KS/2020/0169/060 

Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om 
ändrad betalning av partistöd. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  

 
KS/2020/0171/060 

Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om Trygghet – varje medborgare 
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ska kunna leva tryggt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 

KS/2020/0172/060 

Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att inrätta trygghetsvärdar. 
Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  

 
KS/2020/0173/060 

Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att vässa det förebyggande 
arbetet mot narkotika. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 

 

KS/2020/0199/060 
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 

motion om framtidens äldreomsorg. Motionen har remitterats till socialnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.   

 

KS/2020/0251/060 
Donald Löfving (SD), Johan Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med 

en motion om att prioritera och ge plats för äldrefrågor. Motionen har remitterats till socialnämnden 
för yttrande.  

 
KS/2020/0255/060 

Klas Rydström (SD) har den 28 maj 2020 inkommit med en motion om att bygga om delar av 

sjukhuset till skola. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade motioner till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga rapporten till handlingarna. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 227.  

 

Skickas till 
Akten 
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§ 110/20 KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.  

Ärendet 
Enligt 32 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa 

de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 
31 augusti 2020.  

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige:  

Kommunstyrelsen  

KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till 
sjukhuset. Inkom 2018-08-14. 

 
KS/2019/0226/061 Medborgarförslag om att göra allmänna platser som kommunen ansvarar för, 

och där barn vistas, till porrfria zoner. Inkom 2019-04-18. 

 
KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om parfymfria produkter i kommunens offentliga miljöer. 

Inkom 2019-05-07.    
 

KS/2019/0326/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationer och offentliga 
platser. Inkom 2019-06-28. 

  

KS/2019/0327/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationen i Nynäshamn, 
Backluraområdet samt parkeringar. Inkom 2019-06-28. 

 
KS/2019/0328/061 Medborgarförslag om kameraövervakning på alla pendeltågstationer inom 

kommunen samt vid alla parkeringar utomhus. Inkom 2019-06-28. 

 
KS/2019/0329/061 Medborgarförslag om installation av kameror på offentliga platser såsom buss-

och tågstationer. Inkom 2019-06-28. 
 

KS/2019/0478/061 Medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem 
med redskap. Inkom 2019-10-29.  

 

KS/2019/0250/061 Medborgarförslag om förskolepersonals användning av privata mobiler i 
förskolan. Inkom 2019-05-07.   

 
KS/2020/0019/109 Medborgarförslag om att höja kommunalskatten för att möta kostnaderna som 

skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas.   

 
Barn- och utbildningsnämnden 

- 
 

Socialnämnden  

KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom 2017-07-19. 
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KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som 
vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
KS/2018/0455/061 Medborgarförslag – förbättringsförslag gällande ishallen samt tillbyggnad med 

miljötänk. Inkom 2018-10-15. 
 

KS/2019/0252/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom 
2019-05-07.  

 

KS/2019/0291/061 Medborgarförslag om att utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från 
färjorna i Nynäshamns hamn. Inkom 2019-06-10.  

 
KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom 

2019-08-14. 

   
KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta 

ses över. Inkom 2019-08-22.  
 

KS/2019/0413/061 Medborgarförslag om att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i 
Stora Vika. Inkom 2019-09-06.  

 

KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och 
skateboardrampen i Stora Vika. Inkom 2019-10-09.  

 
KS/2019/0447/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp skolgården i Stor Vika. Inkom 

2019-10-09.  

 
KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om informationsskylt till gångtrafikanter på Strandvägen. 

Inkom 2019-12-20.  
 

KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 

2019-12-03.   
 

KS/2019/0544/061 Medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Inkom 2019-
12-13. 

 
KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – 

Frejgatan. Inkom 2020-01-03.   

 
KS/2020/0084/061 Medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i 

hamnområdet. Inkom 2020-01-13.  
 

KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför 

förskolan vid församlingshemmet. Inkom 2020-01-27.  
 

KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna längs 
gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18.  

 
KS2020/0132/061 Medborgarförslag att kommunen anlägger ställplatser i hamnområdet. Inkom 

2020-02-18.   
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KS/2020/0133/061 Medborgarförslag att de som hyr båtplats av kommunen också kan få tillgång till 
dusch och toalett i gästhamnen mot en avgift. Inkom 2020-02-18. 

 

KS/2020/0160/061 Medborgarförslag om att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till 
Sjötelegrafen. Inkom 2020-03-04.   

 
KS/2020/0166/061 Medborgarförslag om att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och 

Fredsgatan till någon form av väg för motorfordon. Inkom 2020-03-12.  
 

KS/2020/0200/061 Medborgarförslag om runsten och skylt (SÖ 218) Billsta. Inkom 2020-04-09.  

 
Kultur- och fritidsnämnden  

KS/2018/0445/061 Medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn. Kultur- och 
fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen tar över ärendet 

från kultur- och fritidsnämnden på grund av ärendets principiella beskaffenhet.   

 
KS/2019/0123/061 Medborgarförslag om att Ösmo Simsällskaps simtränare får tillgång till WiFi i 

Ösmo simhall för att underlätta registrering i Idrott-online. Inkom 2019-02-14.  
 

KS/2020/0217/061 Medborgarförslag om Drive-In-Bio på Estöplan. Inkom 2020-04-24.  
 

KS/2020/0230/061 Medborgarförslag om badstege på bryggan, södra sidan av 1:a pumpviken på 

Lövhagen. Inkom 2020/0230/061.  
 

Medborgarförslag som ännu inte är delegerade av kommunfullmäktige  
KS/2020/0265/061 Medborgarförslag om att underlätta pendling genom att göra ett stopp för buss 

861 vid Segersäng. Inkom 2020-06-03.  

 
KS/2020/0279/061 Medborgarförslag om att parkeringsplatsen på Ringvägen/Strandvägen görs 

mindre. Inkom 2020-06-11  
 

KS/2020/0303/061 Medborgarförslag om att upprätta en skyddsväg mellan Utsiktsvägen och 

Vårfruvägen. Inkom 2020-06-23.  
 

KS/2020/0339/061 Medborgarförslag om att installera farthinder på vissa delar av Ringvägen. Inkom 
2020-08-03.   

 
KS/2020/0365/061 Medborgarförslag om  inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. Inkom 2020-08-

28.  

 
KS/2020/0366/061 Medborgarförslag om upprättande av en Lärmiljöfond. Inkom 2020-08-28. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 228.  
 



 

PROTOKOLL Sida 36(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 111/20 KS/2020/0015/009 

Rapport balanslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ännu inte är verkställda, en 
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste 
rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 1.  de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
 2.  föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 1.  de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
 2.  föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 229.  
 

Skickas till 
Akten 

Socialnämnden 

Kanslichef 
Planeringschef 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

Personalchef 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunikationschef 

IT-chef 
Mark- och exploateringschef 

Ekonomichef 
Tillväxtschef 
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§ 112/20        KS/2019/0390/060 

Svar på motion angående utmaningsrätt - en ekonomisk och 

kvalitetshöjande möjlighet för vår kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen angående utmaningsrätt som besvarad. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 26 augusti 2019 inkom en motion från Per Ranch (SN) gällande utmaningsrätt. I motionen 

föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen ska utreda konsekvenserna av 
utmaningsrätt på lämpliga kommunala verksamheter. Motionären anför att kommunen står inför 

stora ekonomiska utmaningar kommande år. För att kommunen ska kunna pressa kostnader och 

hålla hög kvalitet inom verksamheterna anser motionären att kommunen måste förlita sig mer på 
näringslivet, varför utmaningsrätt bör införas. 

År 2014 behandlade kommunfullmäktige en liknande motion i vilken det föreslogs att 
kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa utmaningsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet 
angavs bland annat att ökade administrativa kostnader och oro bland medarbetarna talade emot ett 

införande av utmaningsrätt. Vidare ansågs att initiativet till konkurrensutsättning skulle komma från 
de politiska organen, samt att kommunen redan hade en möjlighet att konkurrensutsätta 
verksamheter genom politiska beslut och genom Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inte funnit skäl att frångå tidigare bedömning. Förvaltningen 

konstaterar dock att kommunen har möjlighet att införa utmaningsrätt, men att det redan idag finns 
möjlighet att konkurrensutsätta verksamhet om kommunen så önskar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Förvaltningen anser att den utredning som motionären föreslår har genomförts i och med 
framtagandet av tjänsteskrivelsen daterad den 25 februari 2020 och föreslår därför att motionen ska 
anses besvarad.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen angående 
utmaningsrätt som besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen angående 
utmaningsrätt som besvarad. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2020, § 53.  

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar bifall till motionen. 

Daniel Adborn (L) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller bifall till motionen. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
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§ 113/20       KS/2019/0531/060 

Svar på motion om att utreda sänkning av förtroendevaldas 

arvoden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad och överlämnar den till 
arvodesberedningen för hantering. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Donald Löfving (SD), Jean-Claude Menot (SD), Klas Rydström (SD), Björn Larsson (SD), Carl Marcus 
(SD) och Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 5 december 2019 inkom Johan Wolf (SD) med en motion om att kommunfullmäktige ska 

besluta att utreda hur mycket kommunen kan spara om anställda politikers och förtroendevaldas 

löner och arvoden tillfälligt sänks med 20 %. Förvaltningen efterfrågade ett förtydligande av 
motionen och efter samtal med Wolf är förvaltningens bedömning att Wolf yrkar att: 

- Utreda hur mycket kommunen kan spara om de förtroendevaldas arvoden sänks med 20% 
under ett års tid, detta oavsett om de förtroendevalda är hel- eller deltidsarvoderade. 

 
Syftet med en utredning är att kunna bedöma om en tillfällig sänkning kan ge en positiv inverkan på 
kommunens ekonomi under ekonomiskt svåra tider. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen överlämnas till 
arvodesberedningen för fortsatt hantering. 

Förvaltningen lämnar också tre alternativa förslag till hantering: 

Förslag A: Att utreda den ekonomiska effekten vid en tillfällig sänkning av förtroendevaldas arvode 
och löner som föreslås i motionen. 

Förslag B: Att utreda fler konsekvenser än de ekonomiska, vid den tillfälliga sänkning av arvoden 
som föreslås i motionen. 

Förslag C: Att inte utreda en sänkning av arvodena med hänvisning till det löpande arbetet i 
arvodesberedningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad och överlämnar den till 
arvodesberedningen för hantering.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 54.  

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) yrkar bifall till förvaltningens alternativa förslag till beslut, förslag A och B. 
 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller bifall till förvaltningens alternativa förslag A och B. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen 

anses besvarad och överlämnar den till arvodesberedningen för hantering. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
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§ 114/20       KS/2018/0401/060 

Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i 

Polen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Den 3 september 2018 inkom en motion från Rolf Hofsten (PPiN). Motionären vill att 

kommunstyrelsen ska undersöka möjligheterna att etablera en vänortsförbindelse med en kommun i 
Polen. Motionären påpekar att Nynäshamn har täta förbindelser med Polen genom den färjetrafik 

som går mellan Nynäshamn och Gdansk. 2 % av kommunens invånare har polskt ursprung och 
många polska medborgare arbetar i kommunen enligt motionen. Motionären menar att en 

vänortsförbindelse med en kommun i Polen, exempelvis vid den polska Östersjökusten, skulle kunna 

bli ett givande utbyte av information och erfarenheter.  
 

Nynäshamns kommuns vänorter är kommunerna Lillesand i Norge, Kalundborg i Danmark och 
Kimitoön i Finland (tidigare Kimito). Fram till år 1999 fanns också Eyrabakki på Island med i gruppen 

men valde att, efter sammanslagning av flera kommuner, endast delta i det fortsatta vänortsarbetet 

vid speciella tillfällen.  
 

Liepaja i Lettland har varit vänort till Nynäshamn sedan 1990 och Nynäshamn blev då Liepajas 
första vänort. Enligt ett protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 1993 fastställer kommunen 

att syftet med samarbetet är att främja näringslivsutvecklingen för båda parterna, hjälpa till med 
Liepajas samhällsuppbyggnad, miljövård och arbetslöshet samt att få ett kulturutbyte för att öka 

förståelsen mellan medborgare i respektive kommuner. 

 
Planeringschefen har tidigare haft ansvaret för vänortssamarbetet och under ett antal år fanns en 

tjänst som EU-samordnare som ansvarade för vänortssamarbetet. 
 

I Nynäshamn finns idag inga pågående utbyten eller kontakter med vänortskommunerna.  

 
Det krav som kommunstyrelsen ställde på vänorter 1999 är i detta fall uppfyllt, eftersom Polen ligger 

vid Östersjön. Kommunstyrelseförvaltningen gör ändå, med ledning av vad som framförs i 
förvaltningen tjänsteskrivelsen daterad 25 februari 2020, bedömningen att något nytt 

vänortssamarbete inte ska etableras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses 
vara besvarad.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 55.  

Skickas till 
Akten 
Motionären 

  



 

PROTOKOLL Sida 43(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/20 KS/2020/0284/060 

Svar på motion - möjlighet att hålla kommunfullmäktige i 

kommunens egna lokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga G. 

Ärendet 
Den 12 juni 2020 inkom Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) med en motion om att se 

över sammanträdeslokal för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. I motionen yrkar de på att: 
 1.  ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjliga lokaler för kommunfullmäktiges  

  sammanträden. 

 2.  den berörda förvaltningen ser över de ekonomiska vinsterna med att använda kommunens 
  egna lokaler till kommunfullmäktige. 

 3.  flytta kommunfullmäktiges sammanträde till en lämplig lokal i kommunens egna bestånd  
  snarast möjligt. 

 

Kommunfullmäktigesammanträdena i Nynäshamns kommun sker idag i Folkets Hus. Folkets Hus 
ligger centralt och är tillgänglighetsanpassat, det finns ljudutrustning och projektor tillgänglig i 

lokalen och personal från Folkets Hus möblerar lokalen och förbereder ljudsystemet. Vid användning 
av en alternativ lokal behöver även den vara tillgänglighetsanpassad, och för att arbetet fortsatt ska 

vara effektivt bör ljudutrustning och projektor finnas tillgänglig i lokalen. Folkets Hus erbjuder 

servicen att de möblerar lokalen och förbereder ljudsystemet, därav vore en fördel att en alternativ 
lokal alltid är möblerad och har ett ljudsystem installerat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

 1.  Motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

 2.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka lokaler i kommunens  
  bestånd som kan användas för kommunfullmäktiges sammanträden, samt 

 3.  ser över den ekonomiska vinsten i att använda dessa lokaler. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 219.  

Yrkanden 
Jean-Claude Menot (SD) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen med tillägget att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar om utredningsdirektiv innan utredning startar. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

2. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 
 



 

PROTOKOLL Sida 44(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

kommunfullmäktige beslutar att  

1. Bifalla kommunstyrelsens förslag om att bifalla motionen. 
2. Avslå Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  



 
Kommunfullmäktige (2020-10-15)  

 

 

Ärende: 115/20, särskilt yttrande.  

 

Svar på motion – möjlighet att hålla kommunfullmäktige i 

kommunens egna lokaler.   

Bakgrund:  

Motionen föreslår att utreda om fullmäktige kan läggas i kommunenens egna lokaler. 

Förvaltningen är positiv till att möten sker i egna lokaler menat att tekniska problem finns med 

tillgänglighet, service och teknik. Förvaltningen framför också att en kaka med frukt kostar 17 kr i 

kommunalregi och 50 kr i folketshus regi. Socialdemokraterna ställer sig något frågande till hur 

räkne exemplet kan ligga som underlag i beslutsunderlaget. Inga jämförelser finns och inget 

berättar om att den kommunala kaka är subventionerad genom egen personal där 

personalkostnader inte är inkluderade i kak jämförelsen.  Det är dock intressant att 

kommunaldrift i exemplet är effektivare och inte kostnadsdrivande och utgör ett viktigt argument 

för att fler verksamheter ska bedrivas i kommunalregi. Socialdemokraterna tycker att det kan vara 

bra med ett fullmäktige som är ambulerande och görs tillgängliga i hela kommunen.  

Men anser att utredningen behöver vara välbalanserad och ta hänsyn till tillgänglighet för alla 

medborgare i kommunen.  

Socialdemokraterna yrkar därför på följande tilläggs attsats: 

Att miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar utredningsdirektiv för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden innan utredning startar.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 45(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116/20 KS/2018/0093/060 

Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har väckt en motion om att införa träffpunkter för äldre. 

Enligt motionen är syftet att öka livskvaliteten för de äldre i kommunen genom att skapa 
mötesplatser på flera ställen i kommunen, åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt i orten 

Nynäshamn, där aktiviteter, som de äldre inom området är intresserade av, organiserat av 
kommunen och i samarbete med organisationer. Socialnämnden har den 24 april 2018, § 55, avgett 

yttrande över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad genom yttrandet då förslagen 
i motionen till stor del redan genomförts.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att socialförvaltningen genom aktivitetskoordinatorn 

driver frågan om att skapa aktiviteter för äldre och även att skapa mötesplatser för äldre. 
Aktivitetskoordinatorn uppger att det är svårt att rekrytera volontärer och att starta verksamheter 

som håller över tid med stöd av volontärer. Socialförvaltningen informerar om aktiviteter som 
bedrivs på olika håll inom kommunen genom den aktivitetskatalog som finns. I katalogen finns olika 

typer av arrangörer såväl frivilligorganisationer som föreningar, företag och kommunala 
verksamheter, studieförbund och volontärer.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 220.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Socialnämnden 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 46(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117/20       KS/2018/0292/060 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga 

kvinnor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att mensskydd ska finnas att få gratis på ungdomsmottagningar 

och skolor i kommunen. I motionen framförs att mensskydd är en kostnad som tjejer/kvinnor inte 
kommer ifrån och motionären menar att kommunen bör underlätta för unga tjejer och kvinnor 

genom att dela ut gratis mensskydd. Motionären menar också att det är positivt att ungdomar på så 
sätt kan få en naturlig kontakt med ungdomsmottagningen.  

Barn- och utbildningsnämnden har avgett yttrande över motionen den 23 januari 2019, § 11. Barn- 
och utbildningsnämnden har därefter avgett ett nytt yttrande den 19 februari 2020, § 25, för att 
tydliggöra sitt yttrande angående ungdomsmottagningen. 

I Nynäshamns kommun finns det gratis mensskydd i skolorna hos både skolsköterskorna och  

skolexpeditionerna för den som behöver. Efterfrågan varierar i skolverksamheterna och det köps in 
mindre volymer som justeras efter efterfrågan. På gymnasiet är efterfrågan stor, medan det inom 

grundskolorna är betydligt mindre. Barn- och utbildningsförvaltningen marknadsför inte aktivt att 
det finns gratis mensskydd i kommunens skolor, men barn- och utbildningsförvaltningen gör 

bedömningen att det är känt hos eleverna. Ungdomsmottagningen i Nynäshamn drivs av Capio 

vårdcentral och finns på Idunvägen 1, Nynäshamn. Det finns ingen generell rättighet att få del av 
kostnadsfria mensskydd vid ungdomsmottagningen. Mensskydd delas endast ut till enskilda 

personer som en del i en behandling. Mellan Nynäshamns kommun och Capio Närsjukvård AB finns 
ett samarbetsavtal, där kommunen ansvarar för kuratorsdelen vid mottagningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.   
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 221.  

 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 



 

PROTOKOLL Sida 47(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 

   



 

PROTOKOLL Sida 48(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 118/20 KS/2019/0464/060 

Svar på motion om biståndsbedömning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Den 17 oktober 2019 inkom Miriam Malm (V) med en motion. I motionen yrkar Malm på att 

kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. målgruppen äldre (över 65 år och ej förvärvsarbetande), samt de med funktionsvariationer 
inom LSS:s olika personkretsar och som ansöker hemtjänst eller boendestöd, ska 

bedömningen i myndighetsutövandet alltid utgå från goda levnadsvillkor 
2. vi inför förenklad biståndsbedömning gällande hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

3. personer som är över 65 med funktionsvariation även ska ha rätt till daglig verksamhet och 

ha det så länge de så önskar. 
4. personer som inte innehaver aktivitetsersättning ska ändå kunna beviljas daglig verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen översände motionen på remiss till socialnämnden som 2020-04-28 § 57 beslutade 

att överlämna socialförvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
gör bedömningen: 

1. att det inte finns anledning eller juridisk möjlighet för kommunen att börja bedöma 

ansökningar om bistånd, vad gäller boendestöd eller hemtjänst, enligt goda levnadsvillkor.  
2. att det inte är lämpligt att i dagsläget införa förenklad handläggning.  

3. att förvaltningen redan beviljar insatsen, enligt de riktlinjer som finns, till personer över 65 
år.  

4. att personer som inte beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, och som därmed står till 

arbetsmarknadens förfogande, i regel inte ska beviljas insatsen daglig verksamhet, enligt 
LSS. 

 
Förvaltningen instämmer i socialnämndens bedömning: I Nynäshamns kommun beviljas insatser 

redan till personer över 65 år och utifrån individuella bedömningar kan även personer som inte 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning bli beviljade daglig verksamhet. Nynäshamns kommun bör 

vidare undvika att utveckla en egen praxis och istället följa den nationella praxisen beträffande 

skälig levnadsnivå. Förvaltningen instämmer med socialnämnden beträffande att det i nuläget inte 
är lämpligt att införa förenklad biståndsbedömning då större förändringar pågår i verksamheten, 

däremot föreslår förvaltningen att kommunen bör utreda om förenklad biståndsbedömning ska 
införas efter att pågående förändringar har implementerats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 

2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 
hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 

2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 
hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

 



 

PROTOKOLL Sida 49(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 222. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Socialnämnden 

 

   



 

PROTOKOLL Sida 50(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119/20 KS/2020/0145/060 

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
En motion har inkommit från Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) om att kommunen 
ska utreda och driftsätta kamerabevakning i kommunen. I förslaget yrkar de att: 

- Ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och driftsätta kameraövervakning där behov 

finns, i stadskärnorna, i parker, på torg och/eller i bostadsområden. 
- Söka tillstånd gällande övervakning. 

- Tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser. 
 

För att en kommun ska få tillstånd för kamerabevakning på allmän plats krävs det att flera 

paragrafer i Kamerabevakningslagen är uppfyllda. Det ska särskilt beaktas om bevakningen behövs 
för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Att införa kamerabevakning ska inte 

vara en första brottsförebyggande åtgärd utan alternativa åtgärder till kamerabevakning ska först ha 
vidtagits. I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område. Förvaltningen bedömer att en 

utredning om kamerabevakning kan utröna om införande av kamerabevakning är en möjlig 
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd i kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka platser i kommunen som 

kamerabevakning kan ge effekt. 
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 223.  
 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

   



 

PROTOKOLL Sida 51(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120/20 KS/2020/0168/060 

Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om 

korruption, mutor och jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Vid varje mandatperiods början anordnar kommunstyrelseförvaltningen en utbildning för de 

förtroendevalda. Det ligger i förvaltningens uppdrag att ge de förtroendevalda verktygen för att 
kunna utföra sina uppdrag, ett av de verktygen är kunskap i hur man undviker mutor och jäv. I 

februari 2015 hölls en utbildning som behandlade jäv och i januari 2019 en utbildning som 
behandlade mutor och jäv.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 
denna skrivelse.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 

denna skrivelse.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 224.  

 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

 

   



 

PROTOKOLL Sida 52(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121/20 KS/2020/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Roland Junerud (S) till 

socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Antonella 
Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra beslut 
tas med transparens och i demokratisk ordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
KS/2020-0014/101-3 

Roland Junerud (S) har den 12 april 2020 inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra 
beslut tas med transparens och i demokratisk ordning. 

Socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) har besvarat interpellationen 
skriftligt. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 

Roland Junerud 
Antonella Pirrone 

 

   



 

PROTOKOLL Sida 53(53) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-10-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122/20 KS/2020/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus 
Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn 
rekryteras 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
KS/2020/0014/101-4 

Gill Lagerberg (S) har den 13 april inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga 
lärare i Nynäshamn rekryteras. 

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 

Gill Lagerberg 
Marcus Svinhufvud 
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