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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2020-12-10 klockan 19.00-22.36. 
Ajournering 21.07-21.20. 

Beslutande 

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

Paragrafer 
§§ 147–174 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-12-17 klockan 18.00 

Underskrifter 
 

 

 

 

 

Fredrik Sönnergren (M) 

ordförande 
 

 

 
 

 
Jimmy Norell (M)     Helen Sellström Edberg (S)   

justerare      justerare 
 

 
 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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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 

 
Deltar på distans: 
Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 
Donald Löfving (SD) 

Ola Hägg (S) 
Aline Varre (-) (fd SN) 

Agneta Tjärnhammar (M) 

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

Daniel Adborn (L) 
Bodil Toll (M)  

Miriam Malm (V) 
Maria Gard Günster (C) 

Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 

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 Landström (PPiN) 

Håkan Svanberg (M) 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 

Björn Larsson (SD) 

Agneta Hagström (M) 
Sophia Stureson (L) 

Johnny Edholm (S) 
Per Ranch (SN) 

Madelaine Sloot (V) 
Per Malmsten (M) 

Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Erik Runeborg (SD) 

Roland Junerud (S) 
Eva Wennerberg (C) 

Gill Lagerberg (S) 
Johann Wolf (SD) 

Gunnel Jonsson (M) 

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

Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 

Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande  
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Ej tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Fredrik Brodin (M) 

Anders Karlsson (M) 
Georgios Tsiouras (M), från klockan 20.00 

Bo Persson (L) 
Kaisa Persson (L) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) 
David Öberg (KD) 

Amanda Hedström (S) 

Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 

Sophie Sandin (V) 
Tony Nicander (V) 

Hans Owe Krafft (SN) 

Irene Ångström (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) 

Robert Norberg (PPiN) 
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§ 147/20  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 
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§ 148/20  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet  

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 26 

november 2020.  
 

Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 1 december 2020. 
 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 26 november 2020.  

 
_______________ 
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§ 149/20 

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 17 
december 2020 klockan 18.00.  
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§ 150/20 KS/2020/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Persson (L) från sitt uppdrag som kommunens ombud 
och kommunens representant i Sanda grustags samfällighetsförening. 

Ärendet 
KS/2020/0010/102–42 

Bo Persson (L) har den 7 december 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
kommunens ombud och kommunens representant i Sanda grustags samfällighetsförening. 

Skickas till 
Akten 

Bo Persson 

Sanda grustags samfällighetsförening 
Troman 
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§ 151/20        KS/2020/0008/102 

Valärenden 

Inga valärenden behandlades. 
 
Skickas till 
Akten 
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§ 152/20 KS/2020/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Bernt Högberg (M) informerar om att revisionen just nu arbetar med att avsluta två stycken 

granskningar – långsiktig planering av äldrevården samt utbetalning av löner och arvoden. Arbetet 
kring granskningen av långsiktig planering av äldre vården är något försenad då den för närvarande 
genomgår en förlängd faktagranskning. 

Under våren kommer revisionen göra en kort presentation av sin verksamhet till nämnderna, 

förhoppningen är att få tillfälle för en kort diskussion av risk- och väsentlighet inom varje nämnds 
verksamhet. 

Skickas till 
Akten  
Revisorerna   
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§ 153/20 KS/2020/0006/102 

Inkomna ärenden 

Inga inkomna ärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten   
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§ 154/20 KS/2020/0019/109 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om 
parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. 

2. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i Tritonhamnen.  

Ärendet 
KS/2020/0423/061–1 

 har den 8 oktober 2020 inkommit med ett medborgarförslag om 

parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
KS/2020/0482/061–1 

 har den 24 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag gällande 

omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i Tritonhamnen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om 
parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. 

2. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i Tritonhamnen.  

Skickas till 
Akten 
Förslagsställarna 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 155/20 KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2020/0035/008-3 

Socialnämnden har den 27 oktober 2020 beslutat att överlämna förvaltningens rapport till 
kommunfullmäktige gällande ej verkställda beslut 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS andra kvartalet 2020. 

 
KS/2019/0447/061-3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 november 2020 beslutat att avslå 

medborgarförslag om att kommunen rustar upp skolgården i Stora vika samt att ge förvaltningen 
tillsammans med verksamheten i uppdrag att utreda behovet av en lekpark i Stora vika. 

 
KS/2018/0455/061-4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 november 2020 beslutat att avslå 

medborgarförslag gällande ombyggnation av ishallen samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
verksamheternas behov av utökade faciliteter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Skickas till 
Akten 
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§ 156/20        KS/2020/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 
Inga inkomna interpellationer eller frågor behandlades.  

Skickas till 
Akten 
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§ 157/20        KS/2020/0429/003 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö-och 

samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. i enlighet med beslutet av mål och budget 2021–2024 i kommunfullmäktige, den 15 oktober 2020 

§ 108, överflytta ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter och 

fastighetsavdelning från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
2. anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden 

samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag. 
3. besluten träder i kraft den 1 januari 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Lena Dafgård (SN), 
Emma Solander (MP), Helen Sellström-Edberg (S), Daniel Jobark (S), Johnny Edholm (S), Per Ranch 

(SN), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S) och Bengt Holwaster (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 

 
Emma Solander (MP) 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. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725), KL, anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. I reglementena ska uppgiftsfördelningen mellan olika 
nämnder klargöras. Bland annat ska det i reglementena anges vilken eller vilka nämnder som ska ha 

hand om lagstadgade uppgifter som ankommer på kommunen. När fullmäktige beslutar om att 

förändra ansvaret för kommunens nämnder behöver nämndernas reglementen revideras så att de 
stämmer överens med det aktuella uppdrag som fullmäktige delegerat till nämnden. 

 
Kommunfullmäktige har i samband med Mål- och budget 2021-2024 den 15 oktober 2020 § 108 

beslutat att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelning med dess ansvar för 

Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter från den 1 januari 2021 ska flyttas över från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag.  
2. revideringarna träder ikraft den 1 januari 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. I enlighet med beslutet av mål och budget 2021–2024 i kommunfullmäktige, den 15 oktober 2020 

§ 108, överflytta ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter och 
fastighetsavdelning från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 

2. Anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden 
samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag. 

3. Besluten träder i kraft den 1 januari 2021. 
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Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 276.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP) och Miram Malm (V) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L), Maria Gard Günster (C), Jean-Claude Menot (SD) och 
Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot avslag till densamma. Ja-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 
Med 24 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 17 nej-röster för avslag finner 
ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Voteringslistan biläggs protokollet som bilaga D. 
 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Valnämnden 

  



 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden övriga nämnder  
 
Ärende: 157/20 
10/12-20 
Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 
 

Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn instämmer med Socialdemokraterna och Sorunda Net 

Nynäshamns kommunparti och yrkar avslag på de tre stycken förslagna attsastserna om att revidera 

reglementet. 

 

Emma Solander Gruppledare MP Nynäshamn 

 

 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-12-10 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer 157 

 

 
 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. I enlighet med beslut av mål och budget 2021–2024 i kommunfullmäktige, 
den 15 oktober 2020 §108, överflytta ansvaret för Nynäshamns kommuns 
verksamhetsfastigheter och fastighetsavdelning från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd till kommunstyrelsen.  

2. anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat 
förslag. 

3.  Revideringarna träder ikraft den 1 januari 2021. 
 
I kommunallagen 5 kap 1§, finns beskrivet vad fullmäktige har att besluta. Det 
beskrivs att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen eller landstinget, främst om tex nämndernas organisation 
och verksamhetsformer.  
 
Detta innebär att fullmäktige har att besluta om flytt av fastighetsavdelningen från en 
myndighet till en annan. Fullmäktige har inte beretts möjligheten att besluta om detta 
i ett separat beslut såsom kommunallagen förskriver. Beslut om att godkänna 
revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder kan därför inte beslutas innan 
fullmäktige beslutat om flytt av fastighetsavdelningen. 
 
I kommunstyrelsen har Alliansen förklarat handhavandet av beslutsprocessen med 
att flytt av fastighetsavdelning finns beskrivet i deras egna mål och budgetdokument.   
Enligt kommunallagen krävs separat beslut i ärenden av principiell beskaffenhet.  
 
Kommunfullmäktige har inte beslutat om en flytt av fastighetsavdelningen vilket 
innebär att kommunstyrelsen inte kan föreslå för fullmäktige att besluta att revidera 
reglementet för kommunstyrelsen, miljö-och samhällsbyggnadsnämnden samt övriga 
nämnder. Socialdemokraterna har därför i kommunstyrelsen yrkat på avslag till att 
revidera reglementet samt reserverat sig mot beslutet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna; 
Avslag på de 3 stycken förslagna attsatserna om att revidera reglementet.  
 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen  
 
Patrik Isestad kommunalråd i opposition 



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-12-10 

Avslagsyrkande beträffande § 157/20 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder 

 
Bakgrund 
I Alliansens Mål och budget 2021-2024 har en flytt av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
fastighetsavdelning lagts in i texten, men detta saknas i beslutspunkterna som fullmäktige fattar beslut 
om en och en när Mål och budget 2021-2024 fastslogs den 15 oktober 2020. En ändring av nämndernas 
ansvarsområden är dock inte ett beslut som kan tas i Mål och budgetdokumentet enligt kommunallagen 
5 kap. § 1 och enligt SKR:s jurister. Detta påtalade vi redan i vår återremiss av Mål och budget i 
kommunstyrelsen 2020-05-19.  
 
I underlaget till återremissen 2020-05-19 fattade kommunstyrelsen bl.a. beslut om att:  
 

● En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram beträffande förslaget till förändras 
nämndorganisation där bl.a. följande behöver utredas: 

○ Kommer kultur- och fritidsområdet få resurser om skolan inte har tillräckligt med pengar? 
○ Vad är det som talar för att underhållet av vår kommuns fastigheter kommer skötas bättre 

om fastighetsförvaltningen läggs under kommunstyrelsen? 
○ Om den föreslagna nämnden ”näringsliv och arbetsmarknad” inte har självklara uppgifter, 

behövs den då verkligen och vilka problem ska den lösa? 
○ Beslut om förändrad nämndorganisation och eventuellt minskat antal ledamöter i 

nämnderna ska vara ett separat beslut. Under beredningstiden ska förslaget skickas på 
remiss till de politiska partierna.  
 

Trots detta har inget av ovanstående utretts och någon risk- och konsekvensanalys har inte heller tagits 
fram. Det har inte heller fattats ett separat beslut i kommunstyrelsen och förslaget om förändrad 
nämndorganisation har inte skickats ut på remiss, vilket kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19.  
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

 



 
I samband med Mål och budget i fullmäktige fattades följande beslut:  
 

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 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.  

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. 
 
I ingen ovanstående beslutspunkter finns en omorganisation av nämnderna eller förändrat ansvar för 
nämnderna.  
 
Detta innebär ett demokratiskt problem, eftersom alla partier inte har haft möjlighet att ta ställning till och 
rösta för eller emot ett förändrat ansvar för nämnderna, vare sig i kommunstyrelsen (beredande) eller i 
kommunfullmäktige.  
 
Vi anser att det inte har fattats något beslut i kommunfullmäktige beträffande förändrad 
nämndorganisation eller förändrat nämndansvar för nämnderna, eftersom det inte har fattats ett sådant 
separat beslut och det inte heller ingår i belutssatserna i Mål - och budget 2021-2024 som antogs av 
fullmäktige den 15 oktober 2020.  Enligt KL 5 kap. 1 §  är det fullmäktige som fattar ett sådant beslut och 
beslutet ska vara ett separat beslut och det räcker inte med att lägga in det i löptexten i mål- och 
budgetdokumentet.  
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Om en förändrad nämndorganisation ska ske, är det fullmäktige som ger i uppdrag till de berörda 
nämnderna att ta fram ett förslag till nytt reglemente, KL 5 kap. 1 §, eftersom fullmäktige fattar beslut om 
nämndernas organisation och verksamhetsformer. Nu kommer initiativet i stället från kommunstyrelsen 
och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Enligt KL 6 kap.  2 § ska fullmäktige, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma 
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta: 
 

1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller regionen. 
 

2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller 
regionen. 
 

3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och 
 

4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.  
Lag (2019:835) 

 
Det förslag till verksamhetsplan och internbudget som presenterades för kommunstyrelsen den 19 
november förutsätter att fastighetsavdelningen och verksamhetsfastigheter har flyttats från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket vi anser att det saknas beslut i fullmäktige för.  
 
Yrkande 
Vi yrkar avslag till förslaget: 
 

1. att anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag. 
 

2. Revideringarna träder i kraft den 1 januari 2021.   
 
 
 
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 ersättare i miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
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Bilaga D Voteringslista 
2020-12-10 § 157 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder. 

Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 157 
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 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 Daniel Jobark (S) X 
Björn Larsson (SD) X X 
Agneta Hagström (M) X X 
Sophia Stureson (L) X X 
Johnny Edholm (S) X X 
Per Ranch (SN) X X 
Madelaine Sloot (V) X X 
Per Malmsten (M) x X 
Erik Runeborg (SD) X Carl Marcus (SD) X 
Roland Junerud (S) X X 
Eva Wennerberg (C) X 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 X 
Noomi Hertzberg Öberg (KD) X X 
Bengt Holwaster (MP) X X 
Jimmy Norell (M) X X 
Totalt 41 tjänstgörande ledamöter 24 17 0 



 

PROTOKOLL Sida 16(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158/20 KS/2020/0117/172 

Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 2020–2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar för 
perioden 2020 - 2023. 

Ärendet 
Styrdokumentet beskriver Nynäshamns kommuns övergripande inriktning och prioritering för 
kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 – 2023. Innehållet syftar 

även till att beskriva hur kommunen avser fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 

samt omhänderta de åtgärdsbehov som framkommit i den genomförda kommunövergripande risk- 

och sårbarhetsanalysen.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrdokumentet för 
krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 - 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrdokumentet för 
krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 - 2023. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 281.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Säkerhetschef 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159/20 KS/2020/0469/004 

Överflyttning av allmänna handlingar från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
       1. miljö-och samhällsbyggnadsnämnden enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig    

          allmänna handlingar till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad förteckning, bilaga 1.  

       2. beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Lena Dafgård (SN), 
Emma Solander (MP), Helen Sellström-Edberg (S), Daniel Jobark (S), Johnny Edholm (S), Per Ranch 

(SN), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S) och Bengt Holwaster (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 
 
Emma Solander (MP) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

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

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga G. 

Protokollsanteckning 
Beslutet hänvisar till en bifogad bilaga. Bilagan återfinns i kommunstyrelseförvaltningens diarium, 
diarienummer KS/2020/0469/004-1. 

Ärendet 
Den 15 oktober 2020 § 108 beslutade kommunfullmäktige, i samband med beslut om mål- och 

budget 2021–2024, att göra vissa förändringar i ansvarsfördelningen mellan miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

 

Förändringarna innebär bland annat att:  
      1. Fastighetsavdelningen ska flyttas över till kommunstyrelseförvaltningen, samt att 

      2. Ansvaret för kommunens verksamhetslokaler ska flyttas över till kommunstyrelsen.  
       

Beslutet ska verkställas den 1 januari 2021. 

 
När en kommunal verksamhet byter huvudman påverkar det kommunens hantering av de allmänna 

handlingar som hör till verksamheten. Den nya huvudmannen har i regel behov av att få tillgång till 
den tidigare verksamhetens arkiv för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten. Av 15 § 2 

punkten arkivlagen framgår att när delar av kommunal verksamhet övergår till förvaltning under 

annan nämnd krävs ett särskilt beslut i kommunfullmäktige för att de allmänna handlingarna ska 
följa med. Om kommunfullmäktige inte tar ett sådant beslut behöver den nya huvudmannen göra en 

formell begäran om att få del av allmänna handlingar hos den tidigare nämnden, varje gång 
handlingarna behövs för att utföra verksamheten.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelning, som efter den 1 januari 2021 kommer 
att tillhöra kommunstyrelsen, har tagit fram en förteckning över sådana allmänna handlingar som 

avdelningen måste ha tillgång till för att kunna utföra sitt uppdrag. Denna förteckning bifogas som 

bilaga 1 till denna skrivelse. För att fastighetsavdelningen ska kunna utföra sitt uppdrag på ett 
effektivt sätt efter den 1 januari 2021 behöver kommunfullmäktige således ta beslut om att de 

allmänna handlingar som omfattas av förteckningen flyttas över från miljö- och 



 

PROTOKOLL Sida 18(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
       1. miljö-och samhällsbyggnadsnämnden enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig    

          allmänna handlingar till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad förteckning, bilaga 1.  
       2. beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
       1. miljö-och samhällsbyggnadsnämnden enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig    

          allmänna handlingar till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad förteckning, bilaga 1.  
       2. beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2020, § 304.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C), Daniel Adborn (L), Antonella Pirrone (KD), Aline Varre 
(-) (f.d. SN) och Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Emma Solander (MP) och Miriam Malm (V) 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 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunarkivarien 
 

 

  



 

 

Svar på motion gällande Överflyttning av allmänna handlingar från Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Ärende: 159/20 
10/12-20 
Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 
 

Kommunfullmäktige har inte beslutat om en flytt av fastighetsavdelningen vilket 
innebär att kommunstyrelsen inte kan föreslå för fullmäktige att besluta överflyttning 
av allmänna handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen.  

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn 
 
Avslag på överflyttning av allmänna handlingar från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  
 
 
Emma Solander Gruppledare MP Nynäshamn 

 

 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-12-10 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer 159 

 

 
 

 

Överflyttning av allmänna handlingar från miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt 15§ arkivlagen (1990:782) får 
avhända sig allmänna handlingar till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad 
förteckning, bilaga 1.  

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.  
 
Socialdemokraterna reserverade sig samt röstade avslag till kommunstyrelsens förslag 
till beslut som fullmäktige har att ta ställning till. Grunden för avslagsyrkande från 
socialdemokraterna baseras på kommunallagen 5 kap 1§, där finns beskrivet vad 
fullmäktige har att besluta. Det beskrivs i kommunallagen att fullmäktige beslutar i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller 
landstinget, främst om tex nämndernas organisation och verksamhetsformer.  
 
Detta innebär att fullmäktige har att besluta om flytt av fastighetsavdelningen från en 
myndighet till en annan. Fullmäktige har inte beretts möjligheten att besluta om detta 
i ett separat beslut såsom kommunallagen förskriver. Beslut om att godkänna 
överflyttning av allmänna handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen kan därför inte beslutas innan fullmäktige beslutat om flytt av 
fastighetsavdelningen. 
 
I kommunstyrelsen har Alliansen förklarat handhavandet av beslutsprocessen med 
att flytt av fastighetsavdelning finns beskrivet i deras egna mål och budgetdokument.   
Enligt kommunallagen krävs separat beslut i ärenden av principiell beskaffenhet.  
 
Kommunfullmäktige har inte beslutat om en flytt av fastighetsavdelningen vilket 
innebär att kommunstyrelsen inte kan föreslå för fullmäktige att besluta överflyttning 
av allmänna handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen.  
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna; 
Avslag på överflyttning av allmänna handlingar från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  
 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen  
 
Patrik Isestad, kommunalråd i opposition. 
 



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-12-10 

Avslagsyrkande beträffande § 159/20 Överflyttning av allmänna handlingar från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

 
Bakgrund 
I Alliansens Mål och budget 2021-2024 har en flytt av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
fastighetsavdelning lagts in i texten, men detta saknas i beslutspunkterna som fullmäktige fattar beslut 
om en och en när Mål och budget 2021-2024 fastslogs den 15 oktober 2020. En ändring av nämndernas 
ansvarsområden är dock inte ett beslut som kan tas i Mål och budgetdokumentet enligt kommunallagen 
5 kap. § 1 och enligt SKR:s jurister. Detta påtalade vi redan i vår återremiss av Mål och budget i 
kommunstyrelsen 2020-05-19.  
 
I underlaget till återremissen 2020-05-19 fattade kommunstyrelsen bl.a. beslut om att:  
 

● En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram beträffande förslaget till förändras 
nämndorganisation där bl.a. följande behöver utredas: 

○ Kommer kultur- och fritidsområdet få resurser om skolan inte har tillräckligt med pengar? 
○ Vad är det som talar för att underhållet av vår kommuns fastigheter kommer skötas bättre 

om fastighetsförvaltningen läggs under kommunstyrelsen? 
○ Om den föreslagna nämnden ”näringsliv och arbetsmarknad” inte har självklara uppgifter, 

behövs den då verkligen och vilka problem ska den lösa? 
○ Beslut om förändrad nämndorganisation och eventuellt minskat antal ledamöter i 

nämnderna ska vara ett separat beslut. Under beredningstiden ska förslaget skickas på 
remiss till de politiska partierna.  
 

Trots detta har inget av ovanstående utretts och någon risk- och konsekvensanalys har inte heller tagits 
fram. Det har inte heller fattats ett separat beslut i kommunstyrelsen och förslaget om förändrad 
nämndorganisation har inte skickats ut på remiss, vilket kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19.  
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

 



 
I samband med Mål och budget i fullmäktige fattades följande beslut:  
 

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 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.  

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. 
 
I ingen ovanstående beslutspunkter finns en omorganisation av nämnderna eller förändrat ansvar för 
nämnderna.  
 
Detta innebär ett demokratiskt problem, eftersom alla partier inte har haft möjlighet att ta ställning till och 
rösta för eller emot ett förändrat ansvar för nämnderna, vare sig i kommunstyrelsen (beredande) eller i 
kommunfullmäktige.  
 
Vi anser att det inte har fattats något beslut i kommunfullmäktige beträffande förändrad 
nämndorganisation eller förändrat nämndansvar för nämnderna, eftersom det inte har fattats ett sådant 
separat beslut och det inte heller ingår i belutssatserna i Mål - och budget 2021-2024 som antogs av 
fullmäktige den 15 oktober 2020.  Enligt KL 5 kap. 1 §  är det fullmäktige som fattar ett sådant beslut och 
beslutet ska vara ett separat beslut och det räcker inte med att lägga in det i löptexten i mål- och 
budgetdokumentet.  
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Om en förändrad nämndorganisation ska ske, är det fullmäktige som ger i uppdrag till de berörda 
nämnderna att ta fram ett förslag till nytt reglemente, KL 5 kap. 1 §, eftersom fullmäktige fattar beslut om 
nämndernas organisation och verksamhetsformer. Nu kommer initiativet i stället från kommunstyrelsen 
och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Enligt KL 6 kap.  2 § ska fullmäktige, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma 
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta:  
 

1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller regionen. 

2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller regionen. 

3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och 

4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.  

 
Lag (2019:835) 

 
Det förslag till verksamhetsplan och internbudget som presenterades för kommunstyrelsen den 19 
november förutsätter att fastighetsavdelningen och verksamhetsfastigheter har flyttats från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket vi anser att det saknas beslut i fullmäktige för.  
 
Yrkande 
Vi yrkar avslag till förslaget: 
 

1. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig 
allmänna handlingar till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad förteckning, bilaga 1. 
 

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2021.  
 
 
 
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 ersättare i miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
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PROTOKOLL Sida 19(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160/20 KS/2020/0290/450 

Ändringar i avfallstaxa för år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Emma Solander (MP) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga H. 

Ärendet 
SRV återvinnings styrelse har beslutat om ett förslag till avfallstaxa för 2021, styrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige ska fastställa taxan i enlighet med förslaget. Förslaget till taxa för 2021 innebär 

en justering av nu gällande taxa, bland annat förändring i grundavgiften. Förvaltningen noterar att 
SRV för andra året i rad föreslår en höjning av grundavgiften med 10%. SRV informerar om att 

ökningen bland annat beror på ökade volymer av inlämnat material samt förändringar i 
betalningsavgiften. Förvaltningen förstår att det till största del är faktorer som SRV inte kan påverka 

själva och något som ger ett behov av ökad taxa. Förvaltningen vill dock framhålla att en ökning på 
10% flera år i följd kan påverka ekonomin för ett enskilt hushåll. Förvaltningen har i övrigt inget att 

erinra mot SRV:s förslag till taxa. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 277.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Emma Solander (MP) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
SRV 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

  



 

 
Särskilt yttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn  
gällande paragraf 160/20 
10/12-20 
Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 
 
 
Incitament är synonymt med motiv och sporre och kan bland annat beskrivas som 
”något som stimulerar till handling; stimulans”. 
 
I många länder så kan jämförelsevis Sverige ses som att ligga efter i utvecklingen gällande 
sopsortering och hur vi förvaltar våra sopor. 
 
Det vanligaste vi sorterar är grovsopor för sig och matavfall för sig. Det är långt ifrån 
tillräckligt och vi måste tänka om och börja arbeta i riktningen med att motivera och sporra. 
Ekonomiska incitament kan vara ett bra verktyg, och vi i Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn 
vill gärna se att det ska vara billigare att göra rätt, med andra ord ska bra miljövänliga 
alternativ så som “Sorterahemma” vara billigare men också finnas utanför tätorter och 
villaområden. 
 
Vi i Miljöpartiet ser problem i kommunen när det gäller sopsortering, avfallsstationer och 
återvinningsstationer och skickar därmed med detta särskilda yttrande till SRV inför 
framtiden. 
 
-Gör det lättare för alla att källsortera, nära sitt hem. 
-Skapa ekonomiska incitament  
-Lyft blicken och se hur andra länder i världen hanterar sina sopor, arbetsmöjligheter kan 
skapas och ekonomisk vinning i att förvalta våra sopor. 
 
 
Emma Solander 
Gruppledare MP Nynäshamn 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 20(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161/20 KS/2020/0387/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 

samt lagen om tobak och liknande produkter. 

2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förslag till taxa för arbete enligt alkohollagen samt lagen 
om tobak och liknande produkter består av förändring i antal tillsynstimmar för tobak samt en 

revidering av en paragraf i taxan med syfte att göra paragrafen tydligare. Förvaltningen har inget 

att erinra mot förbundets förslag till taxa. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 

samt lagen om tobak och liknande produkter. 

2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 

samt lagen om tobak och liknande produkter. 

2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 278.  

Skickas till 
Akten 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Haninge kommun 
Tyresö kommun 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162/20 KS/2020/0388/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken 

2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förslag till taxa består av förändringar i antalet 
tillsynstimmar för 12 områden samt en revidering av en paragraf i Miljöbalkstaxan med syfte att 

göra paragrafen tydligare. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och föreslår 

kommunfullmäktige att anta förbundets förslag till taxa och att taxan fastställs att gälla från 2020-
01-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 279.  

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Haninge kommun 
Tyresö kommun 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163/20 KS/2020/0445/289 

Internhyresmodell 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 
2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 

3. internhyresmodellen ska utvärderas 12 månader efter införandet, för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-20 § 237 att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att godkänna den nya internhyresmodellen och att den ska gälla från 1 januari 2020. 

 
Nynäshamns kommuns nuvarande internhyressystem beslutades år 2013. Under slutet av 2019 

påbörjades en uppdatering av hela internhyresmodellen för att koppla ihop det med kommunens 
ekonomistyrningsprocess. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning och miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har tillsammans arbetat fram en ny modell för 

internhyra. Utgångspunkten har varit att modellen ska vara pedagogisk och enkel att förstå av alla i 
organisationen samt administrativt enkel att hantera, den ska också bidra till att utveckla dialog och 

samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. Till internhyresmodellen hör bilagan ”Vem ansvarar 
för vad?”. Bilagan innehåller en gränsdragningslista mellan hyresgäst och hyresvärd och är en 

revidering av bilagan ”Förtydliganden av gränsdragningslista till internhyresavtalet”.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att revideringen har mynnat ut i en ny 

internhyresmodell som är tätt sammankopplad med kommunens ekonomistyrningsmodell. Den nya 
internhyresmodellen är uppdelad i en basnivå och en ”kommande behovsnivå”, samma upplägg 

återfinns i Nynäshamns kommuns ekonomistyrningsmodell. I basnivån återfinns kommunens 
befintliga verksamhetsfastigheter och i den kommande behovsnivån återfinns stora nyinvesteringar 

eller större ombyggnationer. De fastigheter som idag befinner sig på kommande behovsnivå 

kommer vid nästa revidering istället att inkluderas i basnivån. Den nya modellen ska underlätta 
långsiktig planering för hyresgästerna, bland annat genom att internhyran på basnivån 

revideras/räkas om med ett intervall på fyra år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 
2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 

2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 
3. internhyresmodellen ska utvärderas 12 månader efter införandet, för återrapportering till 

kommunstyrelsen. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 280.  



 

PROTOKOLL Sida 23(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L), Maria Gard Günster (C), Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Sophia Stureson 

(L), Aline Varre (-) (f.d. SN), Antonella Pirrone (KD), Harry Bouveng (M) och Emma Solander (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Fastighetschef 
Eknomichef  

  



 

PROTOKOLL Sida 24(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164/20 KS/2019/0384/023 

Rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 

genomförd risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med en samordnad 
rapport som beskriver vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och föreslås vidta, med anledning av 

genomförd risk- och sårbarhetsanalys. 

Ärendet 
I och med de formella krav som ställs enligt (LEH) har Nynäshamns kommun, under perioden mars 

till maj 2019, genomfört en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Rapporten, Risk- och 
sårbarhetsanalys Nynäshamns kommun 2019, antogs av kommunfullmäktige 2019-09-26. 

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunens nämnder i uppdrag att senast den 1 

oktober 2020 återkomma med rapport till fullmäktige som beskriver vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen. 

 
För att på ett konstruktivt sätt balansera nytta och kostnad anser kommunstyrelseförvaltningen att 

det behövs genomföras ett fördjupat och samordnat analysarbete. Dels för att beskriva vad som 

redan är genomfört, dels ta fram förslag på åtgärder som anses behöva genomföras. Under större 
delen av året har kommunens olika verksamheter på olika sätt varit involverade i att hantera den 

pågående pandemin. Arbetet har tagit mycket tid i anspråk och delvis bidragit till att andra 
arbetarbetsuppgifter fått stå tillbaka. Men det innebär också att kommunen som organisation har 

prövats och behövts anpassas. Sammanfattningsvis har kommunens krishanteringsförmåga satts på 
prov och utvecklats. 

 

Mot bakgrund av detta, begärs härmed mer tid för att samordna uppdraget, att arbetet samordnas 
av kansliavdelningen och att uppdraget utmynnar i en kommunövergripande handlingsplan som 
presenteras för kommunfullmäktige under första kvartalet 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 

återkomma med en samordnad rapport som beskriver vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och 
föreslås vidta, med anledning av genomförd risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 

återkomma med en samordnad rapport som beskriver vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och 

föreslås vidta, med anledning av genomförd risk- och sårbarhetsanalys. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 282.  

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Säkerhetschef 
Kanslichef 
Samtliga nämnder 



 

PROTOKOLL Sida 25(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165/20 KS/2020/0136/253 

Överlåtelse av fastigheten Harven 4 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest AB (556905-7929). 

Ärendet 
Fastigheten Harven 4 ligger i Hammarhagens industriområde och har tidigare använts som boende i 

socialförvaltningens regi. Fastigheten är detaljplanerad som industrifastighet och därmed inte 
användas för boende eller liknande. Fastigheten innebär en kostnad för kommunen och saknar 

strategiskt värde för kommunen. Fastigheten bedöms följaktligen som lämplig för avyttring. 
 

Kommunfullmäktige fattade tidigare beslut, KF § 193/2019, om att överlåta fastigheten till ett 

företag. Efter att avtal träffats önskade köparen dra sig ur affären. Förvaltningen avböjde i det här 
skedet med hänvisning till att det avtal som träffats skulle hållas. Inför tillträdet inträffade en kraftig 

vattenläcka i en av fastighetens byggnader. Försäkringsbolag kopplades in. Skadan bedömdes som 
omfattande. Köparen intensifierade sina försök att häva avtalet alternativt bli kompenserad genom 

en prisreduktion. Förvaltningen kom till slut överens med köparen om att häva avtalet. Kort därefter 

kontaktades de köpare som tidigare varit intresserade. Ett bud inkom som förvaltningen avvisade. 
 

Mot bakgrund av historien ovan genomfördes en ny upphandling av mäklartjänst och en ny 
bedömning av fastighetens värde. Den nya värderingen var på 3,5 miljoner kr, att jämföra med 

tidigare värderingen om 5,0 miljoner kr.  

 
Fastigheten har varit ute på försäljning med den nya värderingen och ett avtal med en köpare har 

träffats. Köpeskillingen uppgår till 3,5 miljoner kr. Överlåtelsen är avtalad att ske 2021-01-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest 

AB (556905–7929). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest 
AB (556905–7929). 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 283.  

Yrkanden 
Daniel Adborn (L), Maria Gard Günster (C), Lena Dafgård (SN), Antonella Pirrone (KD) och Agneta 
Tjärnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Mark- och exploateringschef 

  



 

PROTOKOLL Sida 26(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166/20 KS/2018/0426/299 

Beslut med anledning av kommunens aktieförvärv i 

Alkärrsplans Utvecklings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 

2. upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, köpcentrum och bostäder 

vid Alkärrsplan. 
3. säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB. 

4. under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller någon som denne 
utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB för 

de kommunala verksamheterna som idag hyr lokaler i byggnaden. 

5. att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för 
kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  

6. under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans Utvecklings AB att 
teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 

7. komplettera ägardirektivets 5 § med texten: För Alkärrsplan Utveckling AB säkerställa att man 
utför renoveringar i god dialog med hyresgästerna. 

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

Ärendet 
I april månad 2020 beslutade kommunfullmäktige, KF § 45/2020, att förvärva samtliga aktier i 

bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB. Kommunens aktieinnehav i bolaget ökade därmed från 19 
procent till 100 procent. I samband med förvärvet uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

att i samråd med extern kompetens ta fram förslag på ägardirektiv för bolaget för beslut i 
kommunfullmäktige. Förvaltningen har därefter identifierat behov av att revidera bolagsordningen. 

 
Förutom ny bolagsordning behöver konstruktionen mellan bolaget och kommunen göras om. I 

dagsläget finns ett exploateringsavtal mellan kommunen och bolaget som i allt väsentligt är 

inaktuellt. Därtill finns ett förvaltningsavtal mellan parterna där kommunen åtar sig att utföra all 
fastighetsförvaltning. Förvaltningsavtalet behöver avslutas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 

2. Upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, köpcentrum och bostäder 
vid Alkärrsplan. 

3. Säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB. 
4. Under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller någon som denne 

utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB för de 

kommunala verksamheterna som idag hyr lokaler i byggnaden. 
5. Att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för 

kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  
6. Under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans Utvecklings AB att 

teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 



 

PROTOKOLL Sida 27(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 

2. Upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, köpcentrum och bostäder 
vid Alkärrsplan. 

3. Säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB. 
4. Under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller någon som denne 

utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB för de 
kommunala verksamheterna som idag hyr lokaler i byggnaden. 

5. Att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för 

kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  
6. Under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans Utvecklings AB att 

teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 
7. Komplettera ägardirektivets 5 § med texten: För Alkärrsplan Utveckling AB säkerställa att man 

utför renoveringar i god dialog med hyresgästerna. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020, § 286.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Alkärrsplans Utveckling AB 
Revisorerna 

Ekonomichefen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-12-10 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer: 166/20 

 

 
 

 

Ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings 
AB 
Socialdemokraterna yrkade på en tilläggsattsats under kommunstyrelsen att 
komplettera ägardirektivets 5§ med text: för Allkärrsplan Utveckling AB säkerställa 
att man utför renoveringar i god dialog med hyresgästen. En enig kommunstyrelse 
beslutade att bifalla tilläggsattsatsen.  
 
Socialdemokraterna har sett möjligheter i affären kommunen gjort med att ta över 
aktieinnehavet i Allkärsplan utveckling AB. Detta ger oss förmågan att styra över en 
central plats i Nynäshamn för bostäder, handel och utveckling. 
 
Vad ska då sjukhuset utvecklas till?  Socialdemokraterna ser möjligheten att förändra 
en grå klump mitt i staden till ett levandegörande centrum. Med ett ägande av 
fastigheten skapas möjligheter att skapa en plats för omsorg, vård, utbildning och 
kommunalservice. 
 
De nya utvecklingsplaner för Nynäshamns centrala mark med sjukhuset ska utvecklas 
tillsammans med folkrörelsen och de som bor i närområdet. Utvecklingsplaner får 
inte vara förunnat en central administration. Genom att inkludera invånare, 
medarbetare i kommunen, näringslivet och politiker kan vi skapa en gemensam 
framtidstro för Nynäshamn. 
 
De ägardirektiv vilket finns till beslut behöver utvecklas ytterligare och politiken 
behöver vara mer tydliga hur investeringen ska utvecklas på sikt. Men 
Socialdemokraterna anser dock i detta läge att bolagsstyrelsen ska få möjlighet att 
redovisa sitt arbete i kommande bokslut och årsredovisning. Därefter kommer 
ägardirektiven att behöva bli mer stringenta för att utveckla investeringen på sikt.  
Nornan 32 har betydande renoveringsbehov och den största hyresgästen är idag 
Nynäshamns kommun. Ägardirektiven behöver därför utvecklas när renoveringar av 
fastigheten kommer att starta och påverka hyresgästernas verksamheter kraftigt och 
att ersättningslokaler kommer behövas under renoveringen.  
 
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 
 
Patrik Isestad, kommunalråd i opposition.  



 

PROTOKOLL Sida 28(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 167/20 KS/2018/0093/060 

Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Miriam Malm (V), Janice Boije Junerud (S), 

Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP), Helen Sellström-Edberg (S), Greta Olin Landström (PPiN), 

Daniel Jobark (S), Johnny Edholm (S), Per Ranch (SN), Madelaine Sloot (V), Roland Junerud (S), Gill 
Lagerberg (S), Johan Forsman (S) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet. 

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

 

Greta Ohlin Landström (PPiN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga K. 
 

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga L. 
 

Emma Solander (MP) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga M. 

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. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 116, och den 12 
november, § 139 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Agneta Tjärnhammar (M) och Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 



 

PROTOKOLL Sida 29(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Emma Solander (MP) yrkar bifall till motionen med tilläggsattsatsen att skyndsamt ta fram 
alternativa träffpunkter som är coronaanpassade. 

Ola Hägg (S) yrkar bifall till motionen med Emma Solanders (MP) tilläggsyrkande. 

Lena Dafgård (SN), Roland Junerud (S) och Miriam Malm (V) yrkar bifall till motionen. 

Greta Olin Landström (PPiN) yrkar bifall till motionen med tilläggsattsatsen att socialnämnden får i 

uppdrag att utforma förslag i motionens anda, så att samlingspunkter för äldre skapas i de olika 
kommundelarna. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

 
Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för bifall till motionen 

Omröstningsresultat 
Med 24 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 17 nej-röster för bifall till 
motionen finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut 

Voteringslistan biläggs protokollet som bilaga N. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Socialnämnden  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-12-10 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer 167/20 

 

 
 

 

Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre. 
 
Socialdemokraterna ser att det behövs fler träffpunkter för de äldre i kommunen. I 
det socialdemokratiska budgetalternativet för 2021, beskrivs reformen och särskilda 
pengar är avsatta i socialnämndens budget. 
 
Mötesplatser ökar livskvaliteten för medborgare eftersom det bidrar till nya relationer 
och samhörighet. Tillsammans med intresseorganisationer och andra intressenter 
föreslår vi att inledningsvis bibehålla träffpunkter i Nynäshamn och inrätta 
träffpunkter i Ösmo, Sorunda och Stora Vika. På plats bör det finnas utbildad 
kommunal personal och planerade aktiviteter. 
Sorunda Net Nynäshamns kommunparti, beskriver i sin motion att syftet är en ökad 
livskvalité för de äldre i kommunen. Detta skapas genom mötesplatser på flera ställen 
i kommunen, åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt orten Nynäshamn, där 
aktiviteter, som de äldre inom områden är intresserade av, organiserat av kommunen 
och i samarbete med organisationer. Motionens intentioner ligger i linje med 
Socialdemokraternas mål & budgetförslag för 2021, och yrkar därför bifall till 
motionens intentioner och attsatser. 
 
Motionens attsatser är; 
1. att vår kommun tar kontakt med Haninge kommun for att ta del av deras 
erfarenheter med att organisera träffpunkter for äldre.  
2. att man undersöker hur en liknande verksamhet skulle kunna organiseras i vår 
kommun: vilka lokaler, som kan vara lämpliga och vilka organisationer, som vår 
kommun skulle kunna samarbeta med m.m.  
3. att vår kommun är ansvarig for verksamheten.  
4. att verksamheten inriktar sig mot de äldres intressen inom respektive område, men 
att den kan ske i samarbete med olika organisationer. 
5. att vår kommun startar en försöksverksamhet med träffpunkter åtminstone i 
kommundelarna Osmo och Sorunda samt i orten Nynäshamn. 
6. att verksamheten utvärderas och om den faller val ut, att den permanentas. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad, Kommunalråd i opposition. 
 



Motion om att införa träffpunkter för äldre.  (167/20) 

 

Vill börja med att yrka bifall till Sorunda Net Nynäshamns kommunpartis 
motion punkt 167/20 på Kommunfullmäktiges dagordning 20201210. 

Det gäller särskilt punkt 3: att vår kommun är ansvarig för verksamheten och 
punkt 4: att verksamheten inriktar sig mot de äldres intressen inom respektive 
område, men att den kan ske i samarbete med olika organisationer.  

 

Vi behöver ingen försöksverksamhet för det finns redan en sådan verksamhet 
på Rosengårdens Äldrecentrum. Den behöver bara utvidgas genom att ordna 
fler lokaler i kommunens olika delar och anställa en ansvarig till varje grupp. 

 

Socialnämndens yttrande över motionen är inaktuellt. Det kanske beror på att 
det är lång tid som förflutit mellan yttrande och svar på motonen. 

Samordnaren finns inte längre. Ansvaret för verksamheten skall inte lligga på 
frivilliga krafter utan ansvaret är kommunens. 

Ånyo vill jag rekommendera en ny genomläsning av Äldrepolitiska programmet 
som beslutats av alla partier gemensamt i Kommunfullmäktige när det 
fastställdes. 

 

Jag yrkar 

Att Kommunfullmäktige i Nynäshamn ger Socialnämnden i uppdrag att utforma 
förslag i motionens anda, så att samlingspunkter för äldre skapas i de olika 
kommundelarna. 

 

 

Greta Olin Landström 

Fullmäktigeledamot för PPiN 

 

  



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-12-10 

Särskilt yttrande beträffande § 167/20 Svar på motion beträffande att införa träffpunkter 
för äldre 

 
Bakgrund 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har lagt en motion 2018-01-28 utifrån inspiration från ett gott 
exempel på hur Haninge kommun, som ansvarig arrangör, kan anordna träffpunkter för äldre med olika 
typer av aktiviteter såsom t.ex. kortspel, handarbetscafé, målning, gympa qigong, dans, musik, 
filmvisning, konstgalleri och soppluncher. Det som Haninge kommun också visar går att genomföra är att 
ordna den här typen av träffpunkter på flera olika ställen i kommunen, på tio olika platser.  
 
Syftet med motionen är att öka livskvaliteten för de äldre i vår kommun 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, organiseras av vår kommun och i samarbete med 
organisationer. Om detta faller väl ut, kan fler träffpunkter införas.  
 
 
Yrkande 
Vi yrkar:  

1. att vår kommun tar kontakt med Haninge kommun för att ta del av deras erfarenheter med att 
organisera träffpunkter för äldre 

2. att man undersöker hur en liknande verksamhet skulle kunna organiseras i vår kommun: vilka 
lokaler, som kan vara lämpliga och vilka organisationer, som vår kommun skulle kunna 
samarbeta med m..m. 

3. att vår kommun är ansvarig för verksamheten 
4. att verksamheten inriktar sig mot de äldres intressen inom respektive område, men att den kan 

ske i samarbete med olika organisationer 
5. att vår kommun startar en försöksverksamhet med träffpunkter åtminstone i kommundelarna 

Ösmo och Sorunda samt i orten Nynäshamn 
6. att verksamheten utvärderas och om den faller väl ut, att den permanentas.  

 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

 



 
Övrigt 
I svaret från Socialnämnden, som är mer än två år gammalt, från den 24 april 2018, föreslås att 
motionen ska anses besvarad “då förslagen i motionen till stor del redan genomförts”.  
 
Detta är ju mycket märkligt, eftersom det också står i svaret: “För närvarande finns inga kommunala 
aktiviteter i Ösmo och Sorunda.” I orten Nynäshamn finns viss begränsad verksamhet.  
 
Syftet med motionen är att öka valfriheten för de äldre att utifrån deras intressen och inom deras 
geografiska område, i första hand i kommundelarna Ösmo och Sorunda, ska de få möjlighet att utöva de 
aktiviteter de är intresserade av, inte bara de aktiviteter som föreningarna kan erbjuda sig att ordna. Alla 
invånare, även de äldre, ska väl själva ha rätt att välja de aktiviteter de är intresserade av att delta i.  
 
Vi är mycket besvikna på att svaret på motionen har dröjt i nästan tre år. Svaret visar också att det inte 
finns något direkt intresse för att öka livskvaliteten för äldre kommuninvånare utanför orten Nynäshamn. 
Precis som de finns utjämningssystem mellan kommunerna, så att alla ska få likvärdig service oavsett 
var man bor, så gäller det inom en kommun också.  
 
 
 
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 ersättare i miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
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Svar på motion gällande att införa träffpunkter för äldre 
 
Ärende: 167/20 
10/12-20 
Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 
 

Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn ser behovet av att tillgodose de äldre med mer träffpunkter i 

kommunen och stödjer Sorunda Nets Nynäshamns kommunparti i motionen. 

I rådande tider har inte många träffpunkter/ gemensamma aktiviteter utförts alls på grund av 

pandemin, detta har resulterat in allvarliga psykiska besvär hos många äldre.  

Vi önskar därför att lägga till en attsats som lyder: 

7- att skyndsamt ta fram alternativa träffpunkter som är coronaanpassade. 

 

Emma Solander Gruppledare MP Nynäshamn 

 

 



Bilaga N Voteringslista 
2020-12-10 § 167 Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre. 

Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 167 
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 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 Daniel Jobark (S) X 
Björn Larsson (SD) X X 
Agneta Hagström (M) X X 
Sophia Stureson (L) X X 
Johnny Edholm (S) X X 
Per Ranch (SN) X X 
Madelaine Sloot (V) X X 
Per Malmsten (M) x X 
Erik Runeborg (SD) X Carl Marcus (SD) X 
Roland Junerud (S) X X 
Eva Wennerberg (C) X 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 X 
Noomi Hertzberg Öberg (KD) X X 
Bengt Holwaster (MP) X X 
Jimmy Norell (M) X X 
Totalt 41 tjänstgörande ledamöter 24 17 0 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168/20       KS/2018/0292/060 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga 

kvinnor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. motionen ska anses besvarad. 

2. erbjudandet om gratis mensskydd ska aktivt marknadsföras på kommunens skolor  

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

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.  

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. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 117, och den 11 
november 2020, § 140 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsattsatsen att 
erbjudandet om gratis mensskydd ska aktivt marknadsföras på kommunens skolor.  

Miriam Malm (V), Emma Solander (MP), Aline Varre (-) (f.d. SN), Maria Gard Günster (C), Sophia 

Stureson (L), Agneta Tjärnhammar (M), Marcus Svinhufvud (M), Lena Dafgård (SN) och Jean-Claude 
Menot (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) 
tilläggsyrkande. 
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Kommunfullmäktige 
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2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med Patrik Isestads 
(S) tilläggsyrkande. 
 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-12-10 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer 168/20 

 

 
 

 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga 
kvinnor. 
 
Socialdemokraterna ställer sig bakom motionens intentioner om att kommunens 
skolor ska erbjuda gratis mensskydd för de elever som efterfrågar. Kommunstyrelsen 
informerades på kommunstyrelsen den 2020-09-24(tidigare tjänsteskrivelse) att 
Nynäshamns kommun har under en längre tid tillbaka erbjudit gratis mensskydd för 
kommunens elever och detta har kunnat hämtas kostnadsfritt.  
 
I nytt reviderat remissvar har barn- och utbildningsförvaltningen ändrat uppfattning 
och meddelar att gratis mensskydd inte finns tillgängligt utom i specifika fall vid 
ungdomsmottagningen. Kommunens skolor ska enligt barn-och 
utbildningsförvaltningen finnas tillgängligt men däremot marknadsförs inte gratis 
mensskydd.  
 
Socialdemokraterna ser positivt på förvaltningens svar på motionen från 
Vänsterpartiet men noterar att kommunens skolor inte erbjuder gratis mensskydd 
öppet. Det är viktigt att tillgängligheten med kommunalservice är likställt för alla 
elever. Därför är det viktigt att erbjudande av mensskydd erbjuds alla elever öppet 
och transparant.  
 
Socialdemokraterna föreslår därför att erbjudandet av gratis mensskydd offentliggörs 
genom kommunens skolors informationskanaler.   
 
 Socialdemokraterna yrkar därför att: 

• Erbjudandet om gratis mensskydd ska aktiv marknadsföras på kommunens 
skolor.  

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad, kommunalråd i opposition.  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169/20 KS/2019/0464/060 

Svar på motion om biståndsbedömning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. motionen anses besvarad. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda och förtydliga ett införande av förenklad 

biståndsbedömning för hemtjänst i Nynäshamns kommun samt tydliggöra vilka typer av 
hemtjänstinsatser, och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den nya 

bestämmelsen. Utredningen ska även klargöra vad som avses med äldre personer, genom 
till exempel en åldersgräns. 

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

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. 



 

PROTOKOLL Sida 33(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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. 

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

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 118 och 12 
november 2020, § 141 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till attsats 1 samt yrkar på att 
utredningsuppdraget i kommunstyrelsens förslag till attsats 2 ska breddas i enlighet med att:  

- ge socialnämnden i uppdrag att utreda och förtydliga ett införande av förenklad 
biståndsbedömning för hemtjänst i Nynäshamns kommun samt tydliggöra vilka typer av 

hemtjänstinsatser, och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den nya 

bestämmelsen. Utredningen ska även klargöra vad som avses med äldre personer, genom till 
exempel en åldersgräns.  

 
Miriam Malm (V), Antonella Pirrone (KD) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut med breddning av attsats 2 i enlighet med Patrik Isestads (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med breddning av attsats 2 i enlighet med 

Patrik Isestads (S) yrkande. 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med breddning av 
attsats 2 i enlighet med Patrik Isestads (S) yrkande. 
 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Socialnämnden 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-12-10 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer 169/20 

 

 
 

 

Svar på motion om biståndsbedömning.  
 
Socialdemokraterna ser positivt på Vänsterpartiets motion och ställer sig bakom 
intentionen. Förvaltningens svar på motionen går ut på att utreda den nya 
socialtjänstlagen om icke behovsprövad biståndsbedömning.  
 
Socialdemokraterna anser att utredningsuppdrag behöver breddas för att kommunen 
ska kunna besluta om klara riktlinjer om ”Nya bestämmelser om förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst för äldre”. Den nya bestämmelsen innebär att 
socialnämnden får en befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer 
utan någon föregående behovsprövning. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att 
tillämpa. 
 
Med anledning av kommunstyrelsens förslag till utredning yrkar Socialdemokraterna 
på ny attsats nr 2 i förslag till beslut: 
 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att utreda och förtydliga ett införande av 
förenklad biståndsbedömning för hemtjänst i Nynäshamns kommun samt 
tydliggöra vilka typer av hemtjänstinsatser, och i vilken omfattning dessa ska 
erbjudas äldre personer enligt den nya bestämmelsen. Utredningen ska även 
klargöra vad som avses med äldre personer, genom till exempel en 
åldersgräns.  

 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad, kommunalråd i opposition. 
 



 

PROTOKOLL Sida 34(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170/20 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. Ärendet 
behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 119 och 12 

november 2020, § 142 - 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 i enlighet med ordförandes (M) yrkande om att bordlägga ärendet till 

nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
Motionären  



 

PROTOKOLL Sida 35(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171/20 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. Ärendet 

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska bordläggas 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 i enlighet med ordförandes (M) yrkande om att bordlägga ärendet till 

nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

  



 

PROTOKOLL Sida 36(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172/20 KS/2020/0169/060 

Svar på motion om utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

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. 
 

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.  

 



 

PROTOKOLL Sida 37(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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. 
Kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska bordläggas 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 i enlighet med ordförandes (M) yrkande om att bordlägga ärendet till 

nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 38(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145/20 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 och 12 
november 2020, § 146 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska bordläggas 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 i enlighet med ordförandes (M) yrkande om att bordlägga ärendet till 

nästa sammanträde. 
 

Skickas till 
Akten 
Roland Junerud 
Antonella Pirrone 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 39(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-12-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146/20 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 och 12 
november 2020, § 146 - kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska bordläggas 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 i enlighet med ordförandes (M) yrkande om att bordlägga ärendet till 

nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 

Gill Lagerberg 
Marcus Svinhufvud 
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