
 

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-31  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-05-31 
Anslaget sätts upp:2022-06-02             Anslaget tas ned: 2022-06-24 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, sammanträdesrum Landsort, 2022-05-31 kl. 09.00-16.05. 
Ajournering klockan 11.48-11.53. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M) 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 12.30. 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S) 
Ola Hägg (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  
 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning  
 

Paragrafer 
§§ 159–163 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, sammanträdesrum Landsort, 2022-06-02, klockan 09:00. 

Underskrifter 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

 
 
 
 
Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
justerare      sekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-31  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M)  
Håkan Svanberg (M) 
Bo Persson (L) till och med klockan 12.30. 
Per Malmsten (M) 
Rolf Hofsten (PPIN) till och med klockan 12.30. 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Dan Olén, ekonomichef 
Karin Ferm (SD), revisor 
 
Deltar på distans: 
Christian Wigren, kanslichef 
Kenneth Åhs (S), revisor 
Annica Nero, facklig representant 
Göran Palmedal (M), revisor 
Claes Kilström, fastighetschef 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Jenny Linné, förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden 
Marie Stålbom Warg, controllerchef 
Marie Ekenstierna, controller 
Anna Fröström, controller 
Malin Söderlund, kommunsekreterare 
Sara Frykman (M), revisor 
Marlen Terrell, förvaltningschef socialnämnden 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Karolina Grip, kvalitetscontroller 
Rodrigo Garay Valderrama, tf. förvaltningschef för näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Pär Olsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Louise Franzén, skolpsykolog 
Anette Ritari, avdelningschef 
Katarina Malmström, avdelningschef 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
Linn Marsten, personalchef 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

 § 159/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 160/22 Kommunstyrelsens tertialrapport (T1) period 1 januari - 30 april 2022  
§ 161/22 Tertialuppföljning 1 för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 30 april 2022  

§ 162/22 Övriga frågor 
 

§ 163/22 Nästa sammanträde 2022-06-16 klockan 09.00 
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§ 159/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under § 162 Övriga 
frågor: 
1. Lena Dafgård (SN) undrar om demokratidagarna inneburit några kostnader för kommunen och i 
så fall vilka? 
2. Lena Dafgård (SN) informerar om problemen med First Agenda. 
 
 
Sammanträdet är en temadag med följande agenda: 
09.00 – 09.10 Inledning 
09.10 – 09.25 Nynäshamnsbostäder T1 
09.25 – 09.50 Kommunen och kommunstyrelsen T1 
09.50 – 10.00 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden T1 
10.00 – 10.15 Fika på Lanternan 
10.15 – 10.45 Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden T1 
10.45 – 11.05 Socialnämnden T1 
11.05 – 11.20 Samhällsbyggnadsnämnden T1 
11.20 – 11.30 Paus  
11.30 – 12.00 Frågor 
12.00 – 12.05 Beslutspunkter 
12.05 – 13.00 Lunch 
13.00 – 13.05 Inledning  
13.05 – 13.45 Barn och elevers psykiska hälsa - vad säger forskningen om friskfaktorer 
13.45 – 13.50 Paus 
13.50 – 14.20 Nynäshamnsmodellen 
14.20 – 14.40 Bikupa - barns psykiska hälsa  
14.40 – 15.00 Fika Lanternan 
15.00 – 16.00 Gemensam framtidsspaning 
16.00  Avslutning 
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§ 160/22 KS/2022/0021/042 

Kommunstyrelsens tertialrapport (T1) period 1 januari - 30 
april 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljning 1 (T1) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari till 
30 april 2022. 

2. Kommunstyrelsen poängterar att det aldrig påståtts att kommundelningsutredningen skulle 
utföras utan kostnad, samt ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera status i 
kommundelningsutredningen samt finansiering på nästkommande sammanträde. 

 
Patrik Isestad (S), Göran Bergander (S) och Ola Hägg (S) deltar inte i beslutet. 
 
Tony Nicander (V) och Lena Dafgård (SN) deltar inte i beslutet beträffande beslutspunkt 1. 

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

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

Ärendet 
Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen. En rapportering och bedömning är gjord 
utifrån mål och budget 2022–2025, kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 och respektive 
avdelnings aktiviteter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljning 1 (T1) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari till 
30 april 2022. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen 
poängterar att det aldrig påståtts att kommundelningsutredningen skulle utföras utan kostnad, samt 
ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera status i kommundelningsutredningen samt 
finansiering på nästkommande sammanträde.  
 
Ajournering 11.48-11.53. 

Lena Dafgård (SN) yrkar att: 
1. att faktafel om att kommunindelningsändringsutredning skulle genomföras gratis av 
Kammarkollegiet rättas till i följande dokument: 

a. tjänsteutlåtandet till tertialrapport 1 
b. Kommunstyrelsens tertialrapport 1 
c. tertialrapport 1 för Nynäshamns kommun 

(Se bilaga om tjänsteutlåtande beträffande Uppdrag av kommundelning 2020-11-25). 
 
2. att Kommunstyrelsen förklarar i följande dokument: 

a. tjänsteutlåtandet till tertialrapport 1 
b. Kommunstyrelsens tertialrapport 1 
c. tertialrapport 1 för Nynäshamns kommun 
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Kommunstyrelsens tertialrapport (Tl) period l januari - 30 
april 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. Godkänna tertialuppföljning l ( T l )  för kommunstyrelsens verksamhet, perioden l januari till 
30 april 2022. 

2. Kommunstyrelsen poängterar att det aldrig påståtts att kommundelningsutredningen skulle 
utföras utan kostnad, samt ger förvaltningen i uppdrag att äterrapportera status i 
kommundelningsutredningen samt finansiering på nästkommande sammanträde. 

Patrik Isestad (S), Göran Bergander (S) och Ola Hägg (S) deltar inte i beslutet. 

Tony Nicander (V) och Lena Dafgrd  (SN) deltar inte i beslutet beträffande beslutspunkt l. 

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

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

Ärendet 
Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen. En rapportering och bedömning är gjord 
utifrån mål och budget 2022-2025, kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 och respektive 
avdelnings aktiviteter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. Godkänna tertialuppföljning l ( T l )  för kommunstyrelsens verksamhet, perioden l januari till 
30 april 2022. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen 
poängterar att det aldrig påståtts att kommundelningsutredningen skulle utföras utan kostnad, samt 
ger förvaltningen i uppdrag att äterrapportera status i kommundelningsutredningen samt 
finansiering på nästkommande sammanträde. 

Ajournering 11.48-11.53. 

Lena Dafgrd  (SN) yrkar att: 
l. att faktafel om att kommunindelningsändringsutredning skulle genomföras gratis av 
Kammarkollegiet rättas till i följande dokument: 

a. tjänsteutlåtandet till tertialrapport l 
b. Kommunstyrelsens tertialrapport l 
c. tertialrapport l för Nynäshamns kommun 

(Se bilaga om tjänsteutlåtande beträffande Uppdrag av kommundelning 2020-11-25). 

2. att Kommunstyrelsen förklarar i följande dokument: 
a. tjänsteutlåtandet till tertialrapport l 
b. Kommunstyrelsens tertialrapport l 
c. tertialrapport l för Nynäshamns kommun 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 6(10) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-31  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

hur det kan komma sig att kostnaden för kommunindelningsändringsutredning inte är budgeterad, 
trots att beslutet fattades för snart ett och ett halvt år sedan och att det framgår av 
tjänsteutlåtandet till Kommunstyrelsen 2020-11-25 att: “Förslag på tidsplan och finansiering tas fram 
om kommunstyrelsen beslutar att beställa en utredning om kommundelning” (s. 4), (se bilaga 3). 
Detta beslutade Kommunstyrelsen 2020-12-17. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
1. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
2. bifall till ordförandes (M) tilläggsyrkande eller bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att: 
1. bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
2. bifalla ordförandes (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2022 

Skickas till 
Akten 
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 Kommunstyrelsen 
 Nynäshamns kommun 

 Västerby  2022-05-31 

 Särskilt yttrande beträffande kommunstyrelsens tertialrapport och 
 tertialrapport för Nynäshamns kommun (T1) period 1 januari-30 april 2022 

 Bakgrund 
 Sorundanet Nynäshamns kommunparti väckte ett ärende i Kommunstyrelsen 2020-01-08 om 
 konsekvenser av indelningsändring - uppdrag om utredning, (se bilaga 1). Vi yrkade då att: 

 1.  Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att beställa en heltäckande
 utredning av konsekvenserna av en indelningsändring. Utredningen ska utföras av
 Kammarkollegiet och utgå från scenarierna:

 a.  Kommundelarna Ösmo och Sorunda bildar ny kommun och kommundelen Torö och
 orten Nynäshamn bildar ny kommun.

 b.  Kommundelen Sorunda bildar ny kommun och kommundelarna Ösmo och Torö samt
 orten Nynäshamn bildar ny kommun.

 c.  Nynäshamns kommun slås ihop med Haninge kommun

 2.  Utredningen ska genomföras under 2020 och vara klar innan årets slut.

 Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-08 att ärendet fick väckas och skulle beredas. I bilagan till det 
 väckta ärendet bifogades motionen från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om 
 kommunindelningsutredning från 2017-02-01. De tre partierna yrkar i motionen att: 

 ●  kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att initiera en heltäckande
 utredning som kan ligga till grund för ett ev. framtida beslut att gå vidare i en process att dela
 Nynäshamns kommun i två eller flera delar.

 I motionen från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna framgår det tydligt att en sådan 
 utredning beräknas kosta någonstans mellan 300- och 600 000 kr. Dessa partier drog senare tillbaka 
 sin gemensamma motion. 

 Sedan hände ingenting under nästan ett års tid, men 2020-12-17, § 326/20 beslutade 
 Kommunstyrelsen att genomföra en utredning (se bilaga 2), på det sätt som föreslås i punkterna 1a 
 och 1b ovan i det väckta ärendet från Sorundanet Nynäshamns kommunparti. 

 Idag är det 2022-05-31, det vill säga cirka ett år och fem månader efter att beslutet om uppdrag om 
 utredning av kommunindelning fattades i Kommunstyrelsen 2020-12-17. Vi har dock fortfarande inte 
 sett något resultat av utredningen. Däremot anser vi att det är anmärkningsvärt att Kommunstyrelsen 
 nu skriver i Tertialrapport 1 att det inte finns medel budgeterade för denna utredning och hävdar att 

 Västerby byväg 1 
 137 94 NORRA SORUNDA 

 Tel 0708-92 17 50 
 www.sorundanet.se 

Bilaga A



 Kammarkollegiets utredning om kommunindelning skulle ha varit kostnadsfri. Det har vi aldrig påstått. I 
 samband med namninsamlingen för kommunindelningsändringsutredning 2016, beräknade vi att det 
 skulle kosta ca 300 000 kr.  På SN:s hemsida med frågor och svar om 1

 kommunindelningsändringsutredning står det: 

 “Vad kostar en utredning? 
 Den utredning som genomfördes i Bot kyrka år 2011 kostade 300 000 kr och betalades av 
 Botkyrka kommun. I vår kommun motsvarar det 0,02% av den årliga budgeten på 1 360 000 
 000 kr (2016).” 2

 Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har själva skrivit i sin motion att kostnaden är 
 ungefär 400 000 kr. Dessutom framgår det tydligt i Tjänsteutlåtandet från 2020-11-25 till 
 Kommunstyrelsen att förvaltningen är väl medveten om att det blir en kostnad för utredningen: “Förslag 
 på tidsplan och finansiering ska tas fram om kommunstyrelsen beslutar att beställa en utredning om 
 kommundelning”. (s. 4). Detta beslut fattade Kommunstyrelsen 2020-12-17. Därför är det faktafel att 
 skriva att utredningen skulle ha genomförts utan kostnad av Kammarkollegiet och att det därför inte 
 finns budgeterade medel ett och ett halvt år efter beslutet. 

 Yrkande 
 Vi yrkar: 

 1.  att faktafel om att kommunindelningsändringsutredning skulle genomföras gratis av 
 Kammarkollegiet rättas till i följande dokument: 

 a.  tjänsteutlåtandet till tertialrapport 1 
 b.  Kommunstyrelsens tertialrapport 1 
 c.  tertialrapport 1 för Nynäshamns kommun 

 (Se bilaga om tjänsteutlåtande beträffande Uppdrag av kommundelning 2020-11-25). 
 2.  att Kommunstyrelsen förklarar i följande dokument: 

 a.  tjänsteutlåtandet till tertialrapport 1 
 b.  Kommunstyrelsens tertialrapport 1 
 c.  tertialrapport 1 för Nynäshamns kommun 

 hur det kan komma sig att kostnaden för kommunindelningsändringsutredning  inte  är 
 budgeterad, trots att beslutet fattades för snart ett och ett halvt år sedan och att det framgår av 
 tjänsteutlåtandet till Kommunstyrelsen 2020-11-25 att: “Förslag på tidsplan och finansiering 
 tas fram om kommunstyrelsen beslutar att beställa en utredning om kommundelning” (s. 4), 
 (se bilaga 3). Detta beslutade Kommunstyrelsen 2020-12-17. 

 För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 Lena Dafgård 

 Ledamot i Kommunstyrelsen 
 i Kommunfullmäktige, 
 i Barn- och utbildningsnämnden 
 samt ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

 Bilagor: 

 1.  Väckt ärende 2020-01-08 tillsammans med  “Motion om kommundelningsutredning” från 
 C+L+M (2017-02-01) 

 2.  Protokoll Kommunstyrelsen 2020-12-17 
 3.  Tjänsteutlåtande - Uppdrag om utredning av kommunindelning 2020-11-25 

 2  https://sorundanet.se/2/index.html 

 1  “Borgerlig opposition vill utreda kommundelning – ser motsättning mellan stad och land”, Nynäshamnsposten 2017-02-07 
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Nynäshamn, 2022-05-31 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer: 160/22 

Socialdemokraternas yttrande om T1 2022: 
- Vi behöver en starkare välfärdsbudget

Kommunstyrelsens tertialrapport 
Följande kommentarer framförde Socialdemokraterna under beslutsärende 160/22 

Sid 5 och sid 20 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat ett nytt avtal om tjänstepension 
AKAP-KR som införs 2023. SKR har ett jämförelsevis förmånligt 
tjänstepensionsavtal och det nya avtalet förbättrar det ytterligare genom att mer 
avsätts till tjänstepension. Avtalet blir därmed också dyrare för arbetsgivarna med 
ökade personalkostnaderna. 

Sista meningen kan inte stämma. I förhandlingarna har arbetstagarna med all säkerhet 
fått betala för bättre tjänstepension.  Hade det inte avsatts mer till tjänstepension 
hade det tagits ut i lön 

Sid 6 
En ny samhällsbyggnadsstrategi har enhälligt beslutats av fastighets- och 
investeringsutskottet. Strategin ska vara ett stöd för prioritering av kommunens 
samhällsbyggnadsprojekt. Strategin har inte tagits fram enhälligt utan endast av 
beslutande vilket var moderaten och Liberalen. Texten bör ej vara med då beslut 
kommer beslutas av kommunstyrelsen den 16 juni 2022.  

Sid 9 och 10 Måluppfyllelse 

Redovisningen i måluppfyllelsen är inte utifrån ett helhetsperspektiv. De utvalda 
indikatorerna ger inte det verkliga resultatet för årets första kvartal. 
Socialdemokraterna reagerar starkt på att man inte har ett med heltäckande 
medborgarperspektiv i redovisningen. Att som exempelvis för gymnasieskolan 
sortera bort resurssvaga elevers resultat för att visa på att många elever klarar målen 
anser vi felaktigt. Socialstyrelsen visar mer rättvisande resultat i Kolada men det väljer 
Alliansen att inte visa. Ett annat exempel är tryggheten i Nynäshamn där man väljer 
att inte redovisa företagarna i Nynäshamns undersökning och inte heller den 
dramatiska ökning av anmälda brott som inträffade 2021. Om man inte redovisar 
rättvisande är det svårt för kommunstyrelsen att sätta in adekvata resurser till 
medborgarnas bästa. 

Bilaga B



 

 2(2) 

 

Efter att T1:an för 2022 presenterats kan det konstateras att den borgerliga 
Alliansens budget för perioden inte motsvarar det behov som skolan och omsorgen 
behöver för att kunna leverera en fullgod service till medborgaren. Kommunens 
administration fortsätter att växa på bekostnad av skola och omsorg. Det kan 
konstateras att Nynäshamns kommun har en högre administration än jämförbara 
kommuner med likande invånarantal.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 



 

PROTOKOLL Sida 7(10) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 161/22 KS/2022/0023/042 

Tertialuppföljning 1 för Nynäshamns kommun perioden 1 
januari - 30 april 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2022.
2. Godkänna föreslagna ändringar av indikatorer för år 2022 i enlighet med bilaga.
3. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott vidta åtgärder för att uppnå

en budget i balans.

Patrik Isestad (S), Göran Bergander (S), Ola Hägg (S) och Lena Dafgård (SN) deltar inte i beslutet 
beträffande beslutspunkt 1. 

Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet beträffande beslutspunkt 1–2. 

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

Lena Dafgård (SN) hänvisar till sitt särskilda yttrande som redovisas som bilaga A under § 160. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en 
kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 
2022. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget och en 
prognos för helårsutfallet 2022.  

I samband med uppföljningsarbetet av mål och budget 2022 har samtliga indikatorer granskats och 
behov av korrigeringar har identifierats. Ett fåtal indikatorer bedöms kommunen ha låg rådighet 
över, varför dessa föreslås tas bort. Statistiska centralbyrån har ändrat frågeställningar och tagit 
fram nya formulerade indikatorer kopplat till medborgarundersökningen, varför korrigeringar i 
enlighet dessa föreslås. Vissa indikatorer bedöms också vara snäva i sin utformning, varför andra 
indikatorer föreslås som bättre bedöms svara upp mot tillhörande nämndmål. Samtliga indikatorer, 
med föreslagen åtgärd och orsak redogörs för mer detaljerat i bilaga.  

Resultatet för perioden uppgår till ett överskott om 66,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 
är ett överskott på 39,6 miljoner kronor och det är 3,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade 
resultatet på 35,5 miljoner kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2022.
2. Godkänna föreslagna ändringar av indikatorer för år 2022 i enlighet med bilaga.
3. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott vidta åtgärder för att uppnå

en budget i balans.

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Göran Bergander (S), Ola Hägg (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag punkt 2–3. 

Tony Nicander (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag punkt 3. 

Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-05-31 

Sida 7(10) 

§ 161/22 KS/2022/0023/042 

Tertialuppföljning l för Nynäshamns kommun perioden l 
januari - 30 april 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

l. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden l januari till 30 april 2022. 
2. Godkänna föreslagna ändringar av indikatorer för år 2022 i enlighet med bilaga. 
3. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott vidta åtgärder för att uppnå 

en budget i balans. 

Patrik Isestad (S), Göran Bergander (S), Ola Hägg (S) och Lena Dafgärd (SN) deltar inte i beslutet 
beträffande beslutspunkt l. 

Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet beträffande beslutspunkt 1-2. 

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

Lena Dafgrd  (SN) hänvisar till sitt särskilda yttrande som redovisas som bilaga A under§ 160. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en 
kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 
2022. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget och en 
prognos för helårsutfallet 2022. 

I samband med uppföljningsarbetet av mål och budget 2022 har samtliga indikatorer granskats och 
behov av korrigeringar har identifierats. Ett fåtal indikatorer bedöms kommunen ha låg rådighet 
över, varför dessa föreslås tas bort. Statistiska centralbyrån har ändrat frågeställningar och tagit 
fram nya formulerade indikatorer kopplat till medborgarundersökningen, varför korrigeringar i 
enlighet dessa föreslås. Vissa indikatorer bedöms också vara snäva i sin utformning, varför andra 
indikatorer föreslås som bättre bedöms svara upp mot tillhörande nämndmäl. Samtliga indikatorer, 
med föreslagen åtgärd och orsak redogörs för mer detaljerat i bilaga. 

Resultatet för perioden uppgår till ett överskott om 66,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 
är ett överskott på 39,6 miljoner kronor och det är 3,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade 
resultatet på 35,5 miljoner kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

l. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden l januari till 30 april 2022. 
2. Godkänna föreslagna ändringar av indikatorer för år 2022 i enlighet med bilaga. 
3. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott vidta åtgärder för att uppnå 

en budget i balans. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Göran Bergander (S), Ola Hägg (S) och Lena Dafgärd (SN) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag punkt 2-3. 

Tony Nicander (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag punkt 3. 

Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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2022-05-31  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
1. bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 1. 
2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 2. 
3. bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 3. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att  
1. bifalla förvaltningens förslag punkt 1. 
2. bifalla förvaltningens förslag punkt 2. 
3. bifalla förvaltningens förslag punkt 3. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1 Nynäshamns kommun 
Bilaga Ändringar av indikatorer 2022 
 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-05-31 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
l. bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt l. 
2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 2. 
3. bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 3. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att 
l. bifalla förvaltningens förslag punkt l. 
2. bifalla förvaltningens förslag punkt 2. 
3. bifalla förvaltningens förslag punkt 3. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport l Nynäshamns kommun 
Bilaga Ändringar av indikatorer 2022 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



Nynäshamn, 2022-05-31 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer: 161/22 

Socialdemokraternas yrkande om T1 2022: 
- Vi behöver en starkare välfärdsbudget

Efter att den ekonomiska uppföljningen har gjorts över första kvartalet 2022, kan 
resultatet för perioden konstatera ett överskott om 66,6 miljoner kronor. Prognosen 
för helåret 2022 är ett överskott på 39,6 miljoner kronor. Det är 3,1 miljoner kronor 
bättre än det budgeterade resultatet på 35,5 miljoner kronor.  

Trots överskott fortsätter besparingar på skolan och omsorgen i kommunen. 
Socialdemokraterna i Nynäshamn har lagt en annan budget som inbär att kommunen 
inte behöver spara på skolan och omsorgen. Besparingarna på skolan och omsorgen 
behöver omedelbart upphöra.  

Det är också mycket olyckligt att det politiska styret inte planerade för en stabil 
budget innehållande tillräckliga medel för nämndernas uppdrag. Det ryckiga politiska 
styret gör det omöjligt för skolan och omsorgen att planera för sin verksamhet med 
långsiktigt kvalitetshöjande åtgärder. 

Redovisningen i måluppfyllelsen är inte utifrån ett helhetsperspektiv. De utvalda 
indikatorerna ger inte det verkliga resultatet för årets första kvartal. 
Socialdemokraterna reagerar starkt på att man inte har ett med heltäckande 
medborgarperspektiv i redovisningen. Att som exempelvis för gymnasieskolan 
sortera bort resurssvaga elevers resultat för att visa på att många elever klarar målen 
anser vi felaktigt. Socialstyrelsen visar mer rättvisande resultat i Kolada men det väljer 
Alliansen att inte visa. Ett annat exempel är tryggheten i Nynäshamn där man väljer 
att inte redovisa företagarna i Nynäshamns undersökning och inte heller den 
dramatiska ökning av anmälda brott som inträffade 2021. Om man inte redovisar 
rättvisande är det svårt för kommunstyrelsen att sätta in adekvata resurser till 
medborgarnas bästa. 

Efter att T1:an för 2022 presenterats kan det konstateras att den borgerliga 
Alliansens budget för perioden inte motsvarar det behov som skolan och omsorgen 
behöver för att kunna leverera en fullgod service till medborgaren. Kommunens 
administration fortsätter att växa på bekostnad av skola och omsorg. Det kan 
konstateras att Nynäshamns kommun har en högre administration än jämförbara 
kommuner med likande invånarantal.  

Socialdemokraterna tackar för tertialuppföljningen och återkommer i frågan 
under fullmäktige.  

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Bilaga C
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§ 162/22  

Övriga frågor 
1. Lena Dafgård (SN) undrar om demokratidagarna inneburit några kostnader för 
kommunen och i så fall vilka? 
Lena Dafgård (SN) kommer få informationen från förvaltningen via mejl. 

2. Lena Dafgård (SN) informerar om problemen med First Agenda 
Lena Dafgård (SN) informerar om att det fortsatt är problem med First Agenda, det går varken att 
logga in på Ipaden eller på datorn.  
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§ 162/22 

Övriga frgor 
1. Lena Dafgrd (SN) undrar om demokratidagarna inneburit några kostnader för 
kommunen och i så fall vilka? 
Lena Dafgrd  (SN) kommer få informationen från förvaltningen via mejl. 

2. Lena Dafgrd (SN) informerar om problemen med First Agenda 
Lena Dafgrd  (SN) informerar om att det fortsatt är problem med First Agenda, det går varken att 
logga in på Ipaden eller på datorn. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 163/22  

Nästa sammanträde 16 juni 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 16 juni 2022 klockan 09.00. 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-05-31 

Sida 10(10) 

§ 163/22 

Nästa sammanträde 16 juni 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 16 juni 2022 klockan 09.00. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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