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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-01-14 
Anslaget sätts upp: 2021-01-22             Anslaget tas ned: 2021-02-13 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2021-01-14 klockan 19.00-22.19.  
Ajournering 19.19-19.30, 20.43-21.00, 21.19-21.25. 

Beslutande 

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

Paragrafer 
§§ 1 - 17 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-01-21 klockan 18.00 

Underskrifter 
 

 

 

 

 

Fredrik Sönnergren (M) 

ordförande 
 

 

 
 

 
Jimmy Norell (M)     Helen Sellström Edberg (S)   

justerare      justerare 
 

 
 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(23) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-01-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutande 
Deltar på plats i Folkets Hus: 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 

Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande  
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 

Erik Runeborg (SD) 
 

Deltar på distans: 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 

Donald Löfving (SD) 
Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) 

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

Inger Andersson (S) 
Bo Persson (L) tjänstgör på Liberalernas vakanta plats. 

Bodil Toll (M)  
Miriam Malm (V) 

Maria Gard Günster (C) 

Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 

Antonella Pirrone (KD) 
Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP) 

Klas Rydström (SD) 
Rolf Hofsten (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström §§ 1–11 

Greta Olin Landström (PPiN) §§ 12–17 
Håkan Svanberg (M) 

Liselott Vahermägi (S) 

Björn Larsson (SD) 
Agneta Hagström (M) 

Sophia Stureson (L) 
Johnny Edholm (S) 

Per Ranch (SN) 
Madelaine Sloot (V) 

Per Malmsten (M) 

Roland Junerud (S) 
Eva Wennerberg (C) 

Gill Lagerberg (S) 
Johann Wolf (SD) 

Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) 
Johan Forsman (S) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Annie Östlingsson (M) 

Fredrik Brodin (M) 
Anders Karlsson (M) 

Georgios Tsiouras (M) 
Maud Sjödén (C) 

Kaisa Persson (L) 
David Öberg (KD) 

Janice Boije Junerud (S) 

Daniel Jobark (S) 
Anders Lindeberg (S) 

Lars-Åke Lundin (S) 
Sophie Sandin (V) 

Tony Nicander (V) 

Carl Marcus (SD) 
Hans Owe Krafft (SN) 

Irene Ångström (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) §§ 12–17 

Robert Norberg (PPiN) 
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§ 1/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktigesammanträdet ska genomföras. 

Yrkande 
Johan Augustsson (S) yrkar på att kommunfullmäktigesammanträdet inte ska genomföras. 

 
Ajournering 19.19-19.30. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Johan Augustssons (S) yrkande. 

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

kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet om att kommunfullmäktigemötet inte ska 

genomföras. 
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§ 2/21  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet  

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 

december 2020.  
 

Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 5 januari 2021. 
 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 22 december 2020.  

 
_______________ 
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§ 3/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Norell (M) och Helen Sellström Edberg (S) att 

tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 21 januari 
2021 klockan 18.00.  
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§ 4/21 KS/2021/0010/102 

Avsägelser 

Inga inkomna avsägelser. 

Skickas till 
Akten  
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§ 5/21        KS/2021/0008/102 

Valärenden 

Inga valärenden behandlades. 
 
Skickas till 
Akten 
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§ 6/21 KS/2021/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Göran Palmedal (M) lämnar information från revisionskollegiet: 

- På revisorernas nästa möte den 26/1 kommer två granskningar att behandlas, en om äldreomsorg 
och en om löneutbetalningar. Revisorernas yttrande kommer därefter att skickas till granskad 
nämnd och kommunfullmäktiges presidium i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning. 

- En risk- och väsentlighetsanalys ligger till grund för arbetet 2021. Analysen kommer delges 
kommunfullmäktiges presidium. 

- Revisionen har haft uppstartsmöte inför årsredovisning. 

Skickas till 
Akten  
Revisorerna   
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§ 7/21 KS/2021/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2020/0492/060–1 

Emma Solander (MP) har den 1 december 2020 inkommit med en motion om angående att 
Nynäshamns medborgare behöver en värdig och modern politisk styrning. 

   

Skickas till 
Akten 
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§ 8/21 KS/2021/0019/109 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om upprustning 
av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen och Aktervägen. 

2. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om fler 
soptunnor samt ordna en tävling om att designa "Nynäshamnssoptunnan”. 

Ärendet 
KS/2020/0490/061-1 

 och  har den 30 november 2020 inkommit med ett 

medborgarförslag om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen och Aktervägen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till 

samhällsbyggnadsnämnden. 
 

KS/2020/0483/061-1 

 och  har den 24 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag 
om fler soptunnor samt ordna en tävling om att designa ”Nynäshamnssoptunnan”. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om upprustning 
av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen och Aktervägen. 

2. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om fler 
soptunnor samt ordna en tävling om att designa "Nynäshamnssoptunnan”. 

 

Skickas till 
Akten 

Berörda nämnder 
Förslagsställarna 
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§ 9/21 KS/2021/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen informerar härmed om att e-förslag införs 1 januari 2021. E-förslag 

införs därmed som försök under hela 2021. E-förslagen kommer publiceras på kommunens 
webbplats och ligga ute för omröstning under tre månader. Medborgarförslag som inkommer mellan 

den 17 december och 31 december 2020 kommer behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 
i februari. Punkten ”inkomna medborgarförslag” utgår från fullmäktiges dagordning under 

testperioden av e-förslag. 

 
KS/2020/0008/102-68 

Information från Länsstyrelsen i Stockholm angående att ny röstsammanräkning kan göras som 
först när entledigandet av Daniel Adborns (L) uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige trätt i 

kraft. 

 
KS/2020/0230/061-3 

Kultur- och fritidsnämnden har den 2 december 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att 
det ska placeras en badstege på bryggan vid första pumpviken som besvarad med tillägg av Daniel 

Jobarks (S) yrkande. 

 
KS/2020/0217/061-3 

Kultur- och fritidsnämnden har den 2 december 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om 
drive-in-bio på estö. 

 
KS/2020/0406/061-3 

Kultur- och fritidsnämnden har den 14 december 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om 
konstfrusen isbana på Stadshusplatsen som besvarad. 

Skickas till 
Akten 
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§ 10/21 KS/2021/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. interpellation angående brand i avfall väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde. 
2. fråga angående uppstart av Ur- och skurförskola anses som färdigbehandlad. 

Ärendet 
KS/2021/0014/101-1 

Lena Dafgård (SN) har den 5 januari 2021 inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) rörande brand i avfall i Kagghamra. 

 

KS/2020/0014/101- 
Patrik Isestad (S) har den 10 december 2020 inkommit med en fråga ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) gällande uppstart av Ur- och skurförskola. 
 

Patrik Isestad (S) ställer den inlämnade frågan som Marcus Svinhufvud (M) därefter besvarar. 
 

Skickas till 
Lena Dafgård  
Harry Bouveng  

Patrik Isestad  
Marcus Svinhufvud 
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§ 11/21 KS/2020/0136/253 

Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 mindre 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 till HSB brf 

Månberget (organisationsnummer: 716418–6640). 

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

Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Johan Augustsson (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S) och 

Johan Forsman (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har efter kommunstyrelsens beslut, KS § 191/2018, ett uppdrag om 

att avveckla lokaler som inte behövs för kommunens verksamhet.  
 

Kommunen äger sedan länge en bostadsrättslägenhet i HSB brf Månberget. Lägenheten har tjänat 

som gruppbostad och sedermera verksamhetslokal för kommunens öppenvård. Lokalerna var för 
små och inte fullt ut ändamålsenliga för öppenvården, varför verksamheten flyttade till det gamla 

sjukhuset sensommaren 2020.  
 

Lägenheten är 248 kvadratmeter stor. Avgiften till bostadsrättsföreningen överstiger 20 000 

kr/månad.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 
till HSB brf Månberget (organisationsnummer: 716418-6640). 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 
till HSB brf Månberget (organisationsnummer: 716418-6640). 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2020, § 316. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. återremittera försäljningen av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 mindre och att 

2. kommunstyrelsen återkommer till fullmäktige med en behovsanalys beträffande om lägenheten 
kan användas som studentrum, ersättningslokal eller om andra verksamheter i kommunen har 

behov av lägenheten men saknar ekonomiska medel att förhyra. 

 
Harry Bouveng (M), Marcus Svinhufvud (M), Aline Varre (-), Jean-Claude Menot (SD), Bo Persson 

(L), Håkan Svanberg (M), Lena Dafgård (SN), Miriam Malm (V), Antonella Pirrone (KD), Sophia 
Sturesson (L), Maria Gard Günster (C), Emma Solander (MP) och Agneta Hagström (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

1. Ska ärendet avgöras ikväll eller återemitteras. 

2. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

1. ärendet ska avgöras ikväll. 

2. bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 
till HSB brf Månberget (organisationsnummer: 716418–6640). 

Skickas till 
Akten 

Ekonomiavdelningen 
 

 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021-01-14 

Kommunfullmäktige 

Ärendenummer 11/21 

 

 

 

 

Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 
mindre. 
 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att sälja 
bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 till HSB brf Månberget.  
 
Kommunen äger bostadsrätten i HSB brf Månberget. Socialförvaltningen har haft 
verksamhet i lokalen och senast hyrdes lägenheten ut till nyanlända men 
förvaltningen har nu inte användning för lägenheten. Lägenheten har även tjänat 
som gruppbostad och sedermera verksamhetslokal för kommunens öppenvård. 
Lokalerna var för små och inte fullt ut ändamålsenliga för öppenvården, varför 
verksamheten flyttade till det gamla sjukhuset sensommaren 2020. 
Lägenheten är 248 kvadratmeter stor. Avgiften till bostadsrättsföreningen överstiger 
20 000 kr/månad. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har även de blivit erbjudna lägenheten men 
avböjt erbjudandet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har efter kommunstyrelsens beslut, KS § 191/2018, 
ett uppdrag om att avveckla lokaler som inte behövs för kommunens verksamhet. 
 
I handlingar till beslut framgår inte hur behovsanalys genomförts i respektive 
förvaltning och varför förvaltningar inte anser att de behöver använda sig av 
lägenheten i BRF Månberget som kommunen äger. Det framgår inte om 
försäljningen genomförs på grund av att respektive förvaltning har kraftiga 
besparingskrav hängande över sig efter att snäva budgetramar beslutats av 
fullmäktige.   
 
Socialdemokraterna har under tiden sedan beslut fattades i kommunstyrelsen fått 
meddelat att det finns behov av nya lokaler i kommunen och ställer sig därför frågan 
om inte den lägenhet som avses sälja borde vara kvar i kommunens ägor.  
 
Nynäshamns kommun har genom barn- och utbildningsnämnden en populär 
fotbollsprofil i gymnasiet där ungdomar från övriga delar av Sverige samt regionen 
söker sig till. Det har framkommit att det finns ett behov om studentrum till dessa 
studenter. Vidare har andra verksamheter platsbrist och lägenheten skulle kunna 
användas för den platsbristen vid en renovering av sjukhuset (Nornan). 
 
 
 



 

 2(2) 

 

 
 
Socialdemokraterna ser därmed följande frågor som behöver beredas innan beslut 
om försäljning kan beslutas. 

1. Kommunen vet att Nornan (sjukhuset) med stor sannolikhet kommer att 
renoveras och ersättningslokaler till en mängd kommunala verksamheter 
behöver hittas framöver. 

2. Studentrum till elever utifrån kommunen kan behövs för till exempel 
kommunens populära fotbollsprofil.  

3. Elever som har distansundervisning men saknar till exempel studiero, 
internet, eller som behöver extra stöd i mindre grupp kanske behöver en 
lokal utanför skolan. 

4. Vi har idag små resursgrupper som kommunen hyr plats för i Utsikten, 
kanske kommer kommunen behöva fler? Varför ska kommunen hyra dyrt i 
Utsikten om vi har en lokal i egen ägo? 

5. Lokalen kan möjligen användas för en förskoleavdelning eller annan 
pedagogisk omsorg. Kommunen saknar idag förskoleplatser.  

6. Behovet av olika kommunala tjänster kommer att öka och så också 
lokalförfrågningar när bostadsbyggandet ökar. Kan kommunen tillfälligt hyra 
ut lokalen om eget behov saknas just nu och stå kvar som andelsägare? 

 
 
Socialdemokraterna menar därför att ärendet bör återremitteras för att mer tydligt 
presentera om lokalbehov finns. 
 
Socialdemokraterna yrkar därför  
 

• Att kommunfullmäktige återremitterar försäljningen av bostadsrätt i 
fastigheten Månberget 14 mindre. 

 
• Att kommunstyrelsen återkommer till fullmäktige med en behovsanalys 

beträffande om lägenheten kan användas som studentrum, ersättningslokal 
eller om andra verksamheter i kommunen har behov av lägenheten men 
saknar ekonomiska medel att förhyra.  

 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad, Kommunalråd i opposition.  
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§ 12/21 KS/2020/0145/060 

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Miriam Malm (V) och Madelaine Sloot (V) deltar inte i beslutet. 

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

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. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 119, 12 november 

2020, § 142 och 10 december 2020, § 170 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga 
ärendet. 

Yrkanden 
Jean-Claude Menot (SD), Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Aline Varre (-), Maria Gard Günster 

(C), Beng-Göran Pettersson (KD), Lena Dafgård (SN), Antonella Pirrone (KD), Bengt Holwaster (MP) 
yrkar bifall till motionen. 

Ajournering 21.19-21.25. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021-01-14 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer 12/21 

 

 
 

 

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns 
kommun.  
 
Socialdemokraterna har i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 2020-03-10, 
med rubrik ”Trygghet”, beskrivit behovet av ökad trygghet i Nynäshamns kommun 
och bland annat yrkat på implementering av CCTV-kameror. 
 
Socialdemokraterna skriver i sin motion att det är en mänsklig rättighet att känna sig 
trygg och inte behöva kalkylera för risken att bli utsatt för brott. När brott hindrar 
människors fria rörlighet begränsas individens livskvalitet. Samhället behöver därför 
samordna insatser och förebyggande åtgärder för att varje medborgare ska kunna 
leva fri från oro. 
 
Säkerhet är en mycket viktig del av den sociala hållbarheten och finns med i FN:s 
globala mål. Säkerhet uppnås när myndigheter i en kommun samarbetar med flera 
andra samhällsaktörer vars arbete syftar till att förebygga brottslighet. Politikens 
uppgift är att ge myndigheterna de verktyg de behöver för att kunna agera. 
 
De senaste åren har en otrygghetsvåg sköljt genom Nynäshamns kommun med bland 
annat rån, bilbränder, inbrott, narkotika och hot i nära relationer. Brott inträffar då 
det finns uppenbara brister i samhället. Brott äger rum på speciella platser och tider. 
Kommunen kan förebygga brott mer aktivt än vad som görs idag genom att bland 
annat arbeta med otrygghet bland olika grupper i samhället, det vill säga inhämta mer 
kunskap om hur, när och varför ålder, klass och etnisk tillhörighet tillsammans 
minskar livsmöjligheter. 
 
En dåligt underhållen gångbana som sammanbinder en individs hem med en 
busshållplats kan uppfattas som otrygg. Bristfällig belysning, skräp på gatorna och 
vildvuxna buskage kan ge intryck av att ingen har kontroll över området, en känsla 
som kan utlösa rädsla. 
 
Även om CCTV-kameror inte påverkar brottsnivåerna i flerbostadsområden kan de 
ge intryck av övervakning, vilket i sin tur kan påverka de förbipasserandes uppfattade 
trygghet och vara ett viktigt verktyg för polismyndigheten vid utredning av brott. 
  
Förskolan och skolan är en annan viktig samarbetsarena för olika myndigheter att 
genom gemensamma resurser arbeta aktivt för att erbjuda likvärdiga livsmöjligheter. 
Arbete mot narkotika i skolan och det offentliga rummet kräver lika så gemensamma 
krafttag.  
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Det senaste året har det kommit en ström av indikatorer om att socialtjänsten och 
skolan är kraftigt underfinansierad och att personalen går på knäna.  
Ungdomskriminalitet är ett komplext problem och kräver stöd och insatser till 
dysfunktionella familjer, våld i hemmet, missbruk och aktivt arbete mot psykisk 
ohälsa. De motverkande insatserna behöver öka runt de familjer som behöver stöd.  
De socioekonomiska faktorerna bakom brottslighet är tydligt sammankopplade med 
socialt utsatta områden där ekonomiska resurser är svagare, där arbetslöshet är större 
och ohälsotalen högre än andra områden. 
 
Rikspolischefen har den senaste tiden larmat om att polismyndigheten inte självmant 
kan hålla undan kriminaliteten utan att de lokala myndigheterna behöver resurser för 
att arbeta förebyggande.  
 
Nynäshamns kommun behöver en kommunalplan för trygghet och säkerhet för att 
motverka otrygghet och brott. De kommunala myndigheterna behöver öka 
satsningarna på skolan, förskolan och olika typer av samhällsservice. Kommunens 
myndigheter behöver samarbeta genom en trygg stadsplanering, bostadsupprustning 
och möjligheter för vuxna till utbildning.  
Nynäshamns kommun har ett prekärt och allvarligt säkerhetsläge där den upplevda 
otryggheten ökar genom att fler medborgare blir utsatta för brott. Den känslan får 
inte skjutas över på den enskilda medborgaren utan är kommunens gemensamma 
ansvar.  
 
Socialdemokraterna förslår därför följande åtgärder i den egna motionen att; 
 

• kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en del av 
planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer.  

• CCTV- kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten 
sedan tidigare utpekat som utsatta områden och platser.  

• En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens 
myndigheter och antas av kommunfullmäktige.  

• Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder 
tillgodoses för att skydda privat egendom samt säkrar allmänna 
kommunikationsmedel.  

• Ge Socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in 
personalresurser utifrån sitt kunnande att ta ett större ansvar för helheten.  

 
Sverigedemokraternas föreslagna motion beskriver en del i det trygghetspaket 
Socialdemokraterna har föreslagit i sin egen motion. SD motionen har följande 
attsatser; 
 

• Ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och driftsätta kameraövervakning 
där behov finns, i stadskärnor, i parker, på torg och/eller i bostadsområden. 

• Söka tillstånd gällande övervakning.  
• Tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbete och dess konsekvenser.  
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Förvaltningens förslag till beslut i sitt tjänsteutlåtande föreslår de att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka platser i kommunen som 
kameraövervakning kan ge effekt.  

2. Motionen anses besvarad.  
 

Socialdemokraterna ställer sig bakom motionens intentioner och anser samtidigt att 
förvaltningens svar på motionen är en relevant bedömning och hantering.  
Socialdemokraterna var under februari 2020 i kontakt med polismyndigheten för att 
efterfråga om myndigheten ser behov av CCTV-bevakning i kommunen. Vid dessa 
kontakter menar polismyndigheten att de tidigare inkommit med en lista till 
kommunen på platser där de anser att det finns ett behov av CCTV-bevakning.  
 
Med anledning av att Socialdemokraterna redan skrivit en motion i ärendet yrkar 
socialdemokraterna bifall till motionen och ser framemot när den socialdemokratiska 
motionen kommer behandlas av kommunfullmäktige då trygghetsarbetet inte enbart 
kan förlita sig till CCTV-bevakning. Trygghetsarbetet består även av ett socialt 
förebyggande arbete.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad, kommunalråd i opposition.  
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2021-01-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13/21 KS/2020/0168/060 

Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om 

korruption, mutor och jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

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. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 120, 12 november 
2020, § 143 och 10 december 2020, § 171 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga 

ärendet. 

Yrkanden 
Donald Löfving (SD) yrkar på att motionen återremitteras för att komplettera ärendet med följande 

uppdrag: 
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att nya förtroendevalda alltid får 

adekvat utbildning i enlighet med den berörda motionen. 

2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att redovisa antalet utbildade förtroendevalda samt 
hur många tjänstepersoner som gått berörd utbildning. 

 
Björn Larsson (SD) yrkar bifall till Donald Löfvings (SD) återremissyrkande. 

Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Patrik Isestad (S), Bo Persson (L), Jan-Erik Ljusberg 
(-), Aline Varre (-), Maria Gard Günster (C), Lena Dafgård (SN) och Antonella Pirrone (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

1. Ska ärendet avgöras ikväll eller återemitteras 
2. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-01-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

kommunfullmäktige beslutar i att 

1. ärendet ska avgöras ikväll. 
2. bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen ska anses besvarad i och med denna 

skrivelse. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-01-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14/21 KS/2020/0169/060 

Svar på motion om utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anse motionen besvarad, 
2. uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis 

utbetalning av partistöd.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 
 

Donald Löfving (SD) och Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
En motion om utbetalning av partistöd har inkommit från Sverigedemokraterna. Enligt motionen ska 

möjligheten att betala ut partistöd årsvis istället för kvartalsvis utredas. Om möjlighet finns att 
betala ut partistöd årsvis, besluta om årsvis utbetalning. 

 

Bestämmelserna om partistöd finns i 4 kap 29-32 §§ kommunallagen. Kommunfullmäktige har också 
antagit reglemente för partistöd 2014-09-10, § 96. Fullmäktige fattar årligen beslut om utbetalning 

av partistöd. Enligt 2 § andra stycket reglemente för partistöd ska partistöd endast utges om 
kommunfullmäktige har anvisat medel för ändamålet i kommunens budget och angivit belopp för 

grundstöd och mandatstöd. Beslutet innefattar då även tidpunkterna för utbetalning.  

 
Partistöd utgår med dels grundstöd, dels mandatstöd till ett politiskt parti som är en juridisk person 

och som har en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet enligt 1 § reglemente för 
partistöd. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti 

är representerat i fullmäktige. 
 

Enligt 14 kap 21 § vallagen utser valmyndigheten (länsstyrelsen) efter anmälan från kommunen en 
ny ledamot.  Enligt 4 kap 29 § andra stycket KL får fullmäktige besluta att endast mandat för vilket 

en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. I lagens mening är en stol alltså ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att 

tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige. 

Har ett parti en ”tom stol” har också partiets representation minskat i motsvarande mån. 
 

Enligt 4 kap 29 § framgår att partistöd får ges som längst i ett år efter det att ett parti upphört att 
vara representerat. Kommunfullmäktige har infört en sådan regel om begränsning i 3 § reglemente 

för partistöd, partistöd betalas ut ett kvartal efter det att representationen upphört. Vid årsvis 

utbetalning av partistöd skulle kommunen behöva göra återkrav av det utbetalda partistödet.  
3 § andra stycket reglemente för kommunalt partistöd har följande lydelse: 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår utbetalas partistöd ett kvartal efter        
det att representationen upphört.  

 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen inte 

lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år, 4 

och 5 §§ reglemente för partistöd. Den regeln bör inte utgöra något hinder för att betala ut 
partistödet årsvis, då redovisningen ska vara inlämnad senast 30 juni året efter det att stödet 

lämnats. 
 



 

PROTOKOLL Sida 20(23) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-01-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 1.  anse motionen besvarad, 

 2.  uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
  årsvis utbetalning av partistöd.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 1.  anse motionen besvarad, 

 2.  uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
  årsvis utbetalning av partistöd.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2020, § 254. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 2020, § 144 och den 10 
december 2020, § 172 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Donald Löfving (SD) och Emma Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Dafgård (SN) och Miriam Malm (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
avslag till motionen. 

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

2. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med  
1. kommunstyrelsens förslag till beslut att 1. anse motionen besvarad och 2. uppdra till 

kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis utbetalning 
av partistöd. 

2. kommunstyrelsens förslag till beslut att 1. anse motionen besvarad och 2. uppdra till 

kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis utbetalning 
av partistöd. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

  



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby 2021-01-14 

Avslagsyrkande gällande § 14/21 Svar på motion om utbetalning av partistöd 

 
Bakgrund 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att utreda om partistöd kan betalas ut årsvis i stället för 
kvartalsvis. Om möjlighet till årsvis utbetalning finns, ska årsvis utbetalning beslutas.   
 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti tycker att det är mycket bra med kvartalsvis utbetalningar. Nackdelen med 
årsvisa utbetalningar blir ökad administration om kommunen behöver begära återbetalning av utbetalt partistöd, om 
ett parti skulle få “tomma stolar” eller redovisningen om partistöd inte har lämnats in.  
 
Vi anser också att det hade varit lämpligt om Sverigedemokraterna hade väckt den här frågan på ett 
gruppledarmöte först, så att gruppledarna för partierna hade fått möjlighet att diskutera hur de såg på 
tidsintervallerna för utbetalning av partistöd innan motionen lades. 
 
Om det är viktigt att partierna under valår får ut hela årets partistöd innan valet, då skulle man kunna ha haft en 
särskild regel för valår. Vi anser att motionen har blivit mycket märkligt behandlad. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:  
 

1. anse motionen besvarad, 
2. uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis 

utbetalning av partistöd.  
 
Om en motion anses besvarad, brukar det bero på att det som motionen föreslår redan har genomförts, men så är 
ju inte fallet. Samtidigt uppdrar man åt kommunstyrelsen att just genomföra årsvis utbetalning genom att möjliggöra 
det genom att reglementet ändras?  
 
Yrkande 
Vi yrkar avslag till förslaget att:  

1. anse motionen besvarad,  
2. uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis 

utbetalning av partistöd.  
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 
 
 
Lena Dafgård  Per Ranch 
Ledamot i fullmäktige, Ledamot i fullmäktige,  
i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsen och 
i barn- och utbildningsnämnden 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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§ 15/21 KS/2019/0371/060 

Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
En motion har inkommit från Miriam Malm (V) och Madelaine Sloot (V) där de yrkar på att 

kontaktcenter, biblioteken och simhallens personal ska hbtq-certifieras, samt att förtroendevalda i 
kommunen ska erbjudas utbildning i hbtq och att en handlingsplan för hbtq ska tas fram på varje 

förvaltning. Nynäshamns kommun har idag ingen handlingsplan för hbtq och hbtq inkluderas inte i 
större utsträckning i andra dokument, det finns inte heller en plan för kompetensutveckling i hbtq. 

Förvaltningen ser positivt på att kommunens medarbetare och förtroendevalda ska få möjligheten 

att erhålla kunskap om hbtq-frågor och föreslår därför att kommunstyrelsen ska ta fram en 
handlingsplan för hbtq. Handlingsplanen ska vara långsiktig och bestå av flera mål med tydligt 
uppställda aktiviteter. Utbildningsinsatser föreslås vara aktiviteter i handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam 
handlingsplan för hbtq. 

2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam 
handlingsplan för hbtq. 
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2020, § 320. 

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 bordlägga ärendet till nästa sammanträde.  

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

kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
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§ 16/20 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. 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 121, 12 
november 2020, § 146 och 10 december, § 173 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga 

ärendet.  

 

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 bordlägga ärendet till nästa sammanträde.  

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

Skickas till 
Akten 
Roland Junerud 
Antonella Pirrone 
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§ 17/20 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. 
 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 122, 12 
november 2020, § 146 och 10 december 2020, § 174 - kommunfullmäktige beslutade då att 
bordlägga ärendet. 

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 bordlägga ärendet till nästa sammanträde.  

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

kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 

Gill Lagerberg 
Marcus Svinhufvud 
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