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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Malin Söderlund 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2021-12-09 klockan 19.00 – 22.02 
Ajournering 20.31 – 20.50 

Beslutande 

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

 
 

Paragrafer 
§§ 194-217 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-12-13 klockan 17.00 

Underskrifter 
 

 
 

 
Fredrik Sönnergren (M)     

ordförande  

 
 

 
 

Marcus Svinhufvud (M)     Helen Sellström-Edberg (S) 
justerare      justerare 

 

 
 

Malin Söderlund 
sekreterare  
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Beslutande 
 
Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 

Aline Varre (-) 

Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 

Inger Andersson (S) 
Sophia Stureson (L) 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M)  

Maria Gard Günster (C) 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 

Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) 

Lena Dafgård (SN) 
Emma Solander (MP) 

Björn Larsson (SD) 

Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Svanberg (M) 

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Agneta Hagström (M) 

Bo Persson (L) 

Johnny Edholm (S) 
Per Ranch (SN) 

Tony Nicander (V)  
Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Per Malmsten (M) 

Johann Wolf (SD) 

Roland Junerud (S) 
Eva Wennerberg (C) 

Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S) 

Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) 

Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S) 
Noomi Hertzberg Öberg (KD)  

Bengt Holwaster (MP) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande  

Deltar på distans 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Ola Hägg (S) 

Erika Nilsson (V) tjänstgör istället för Sophie Sandin (V) 
Greta Olin Landström (PPiN)  
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Ej tjänstgörande ersättare 
 
Christina Sönnergren (M) 

Otto Svedenblad (M) 
Kaisa Persson (L) 

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

Bengt Dahlby (V) 
Rolf Hofsten (PPiN) 

Robert Norberg (PPiN) 

 
Deltar på distans 
Hans Owe Krafft (SN) till och med klockan 20.31 
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§ 194/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. 
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§ 195/21       KS/2021/0039/008 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

Ärendet 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 18 
november 2021, med ett tillägg av ett ärende den 19 november 2021. Kallelse utsändes till 

fullmäktiges ledamöter den 24 november 2021. Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 30 

november 2021.  
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§ 196/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Svinhufvud (M) och Helen Sellström Edberg (S) att 

tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 13 
december 2021 klockan 17.00. 
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§ 197/21 KS/2021/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Sophie Sandin (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
2. Ola Hägg (S) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

3. Aline Varre (-) (tidigare (SN)) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendet 
KS/2021/0010/102-46 
Sophie Sandin (V) har den 26 november 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

KS/2021/0010/102-47 

Ola Hägg (S) har den 3 december 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare 

i socialnämnden. 
 

KS/2021/0010/102-48 
Aline Varre (-) har den 9 december 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige.  

Skickas till 
Akten 

HR 
Troman 

Sophie Sandin 
Länsstyrelsen 

Ola Hägg 

Socialnämnden 
Aline Varre 
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§ 198/21       KS/2021/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ersättare till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mats Lindqvist (S) som ersättare i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden istället för Nathalie Majdek Mathisen (S). 

Ärendet  
Patrik Isestad (S) nominerar Mats Lindqvist (S) till ersättare i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden istället för Nathalie Majdek Mathisen (S).  

Skickas till 
Akten    

Troman  
HR 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Mats Lindqvist 
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§ 198/21       KS/2021/0008/102 

2. Val av ersättare till socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Petra Zallin (S) som ersättare till socialnämnden istället för Ola 
Hägg (S). 

Ärendet  
Patrik Isestad (S) nominerar Petra Zallin (S) som ersättare i socialnämnden istället för Ola Hägg (S). 

Skickas till 
Akten    
Troman  

HR 

Socialnämnden 
Petra Zallin 
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§ 199/21       KS/2021/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Anders Engström (S) informerar om att revisionens huvudsakliga uppgift är att vara 
stödjande till den politiska verksamheten och att revisionens arbete ska kännetecknas av 

transparens. Revisorerna har prioriterat tre av 20 punkter som de kommer titta närmare på: 
- Kommunens framtida ekonomi 

- Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 
- Kommunens fastighetsinnehav 

 

Tillsammans med kommunfullmäktiges presidium kommer revisorerna hålla en tematräff avseende 
risk- och väsentlighetsanalys av kommunens verksamhet. 

Skickas till 
Akten    

Revisorerna 
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§ 200/21 KS/2021/0006/101 

Inkomna ärenden 

Inga inkomna ärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten   
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§ 201/21 KS/2021/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2020/0425/061-3 

Socialnämnden har den 27 oktober 2021 beslutat att godkänna förvaltningens svar på 
medborgarförslag om lågtröskelboende för klienter med samsjukhet. 

 
KS/2021/0492/007-1  

På uppdrag av revisorerna i Nynäshamns kommun har PwC genomfört en förstudie i syfte att 

identifiera nuläge i riskområden kopplat till uppdrag och uppsatta mål för kommunens 
utbildningsverksamhet. Förstudien inkom den 16 november 2021.  

 
KS/2021/0008/102-71  

Länsstyrelsen i Stockholm har utsett Tony Nicander (V) som ledamot istället för Miriam Malm (V) 

samt Bengt Dahlby (V) som ny ersättare efter Tony Nicander (V). 

Skickas till 
Akten 
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§ 202/21 KS/2021/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

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

Inga inkomna interpellationer behandlades. 

Skickas till 
Akten 
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§ 203/21 KS/2020/0520/041 

Justering Mål och budget 2022-2025 och riktlinje 

ekonomistyrning samt fastställande av budgetprocess för 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa bilagda justeringar till mål och budget 2022–2025. 

2. fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 

3. fastställa budgetprocessen för 2023–2026. 
 

Tony Nicander (V) och Erika Nilsson (V) deltar inte i beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som 

bilaga A. Patrik Isestad (S) och Emma Solander (MP) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga B. 

 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Daniel Jobark (S), Helen 

Sellström-Edberg (S), Anders Lindeberg (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg 
(S), Lars-Åke Lundin (S), Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN), Emma Solander (MP) och Bengt 
Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har sedan mål och budget 2022–2025 beslutades i kommunfullmäktige (§ 

128) i juni 2021 följt utvecklingen av befolkningsmängd, prognos för skatter och generella 
statsbidrag, investeringsutfall samt andra ekonomiska förutsättningar. Under hösten har 

verkställandet av organisationsförändring genomförts där verksamhet överförts från befintliga 

nämnder till nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Dessa förändringar gör att det är 
nödvändigt med ett förtydligande av förutsättningar i mål och budget 2022–2025. Förändringarna 
presenteras i bilagt dokument i övrigt så gäller i juni beslutad mål och budget 2022-2025. 

Nynäshamns kommun uppdaterar även riktlinjen för ekonomistyrning med anledning av inrättandet 

av fastighets- och investeringsutskottet och förändrad rekommendation från rådet kommunal 
redovisning gällande investeringar. Det har funnits ett behov att förtydliga investeringsprocessen 

och rekommendationen har förändrats vilken nivå som är lägsta nivå för att aktivera en investering 
från ett prisbasbelopp till ett halvt prisbasbelopp. 

Nynäshamns budgetprocess beskrivs i ekonomistyrningen för kommunen som fastställdes av 
kommunfullmäktige december 2019. Vid valår skiljer sig processen från övriga år och bilagt 

dokument beskriver och fastställer en justerad process för framtagandet av Mål och budget 2023–
2026. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. fastställa bilagda justeringar till mål och budget 2022–2025. 

2. fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 
3. fastställa budgetprocessen för 2023–2026. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
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1. fastställa bilagda justeringar till mål och budget 2022–2025.
2. fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.

3. fastställa budgetprocessen för 2023–2026.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 366. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Marcus Svinhufvud (M), Antonella Pirrone (KD), Maria Gard Günster (C), Johann 

Wolf (SD), Jean-Claude Menot (-), Aline Varre (-) och Bo Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Isestad (S) yrkar att: 
1. fastställa justeringen i mål och budget 2022-2025 med 14,5 mnkr extra till barn- och

utbildningsnämnden för att höja barn- och elevpengen i skolan.
2. fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.

3. fastställa budgetprocessen för 2023-2026.

Lena Dafgård (SN), Gill Lagerberg (S) och Emma Solander (MP) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) 

yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) förslag till beslut. 

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

1. fastställa bilagda justeringar till mål och budget 2022–2025.

2. fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.
3. fastställa budgetprocessen för 2023–2026.

Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Patrik Isestads (S) förslag. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till 
Patrik Isestads (S) förslag.  

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 15 nej-röster för Patrik Isestads (S) förslag och 2 

avstående röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.  

Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga C. 

Skickas till 
Akten  
Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden 



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-12-09

Särskilt yttrande gällande Justering Mål och budget 2022-2025 och riktlinje
ekonomistyrning samt fastställande av av budgetprocess för 2023-2023 § 203/2021

Bakgrund
Vår kommun har sedan mål och budget 2022-2025 beslutades i kommunfullmäktige (§ 128) i juni 2021 följt
utvecklingen beträffande befolkningsmängd, prognos för skatter och generella statsbidrag, investeringsutfall samt
andra ekonomiska förutsättningar. Under hösten har verkställandet av organisationsförändringar genomförts där
verksamhet har överförts från befintliga nämnder till den nya näringslingslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Därför
har det blivit nödvändigt med ett förtydligande av förutsättningarna i mål och budget 2022-2025.

Genom inrättandet av fastighets- och investeringsutskottet och förändrad rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning gällande investeringar behöver även riktlinjen för ekonomistyrning uppdateras. Investeringsprocessen
behöver uppdateras och summan för lägsta nivå för att aktivera en investering behöver ändras från ett
prisbasbelopp till ett halvt prisbasbelopp enligt den nya rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.

Budgetprocessen i Nynäshamns kommun beskrivs i kommunens ekonomistyrning, vilket fastställdes av
kommunfullmäktige i december 2019. Under valår, som 2023-2026, behövs dock en annan process och denna
process beskrivs i framtagandet av Mål och budget 2023-2026.

“Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan” 2021-11-19 visar att vår kommuns skolor bedriver en
mycket kostnadseffektiv verksamhet om man jämför med andra kommuner som har liknande förutsättningar, se
verktyget Kolada. En särskilt stor risk för att ekonomisk balans inte kan uppnås utan att speciella åtgärder vidtas1

finns för elever i årskurserna 6-9, eftersom elevpengen för dessa årskurser är så låg. Enligt Koladas
nettokostnadsavvikelse för grundskola F (Förskoleklass)-årskurs 9, har vår kommun haft en negativ
nettokostnadsavvikelse de senaste fem åren, 2016-2020, vilket är den senaste statistik som finns. Sedan 2017 har
nettokostnadsavvikelsen varit fallande. År 2016 var den -4,7 procent och 2020 var den -11,0 procent. Detta innebär
att vår kommun har lägre kostnader än motsvarande annan kommun. Av Sveriges 290 kommuner är det bara
Trelleborg som också har en negativ kostnadsavvikelse. Om man ser vad dessa procentsatser betyder i miljoner
kronor, så har vår kommun till exempel haft ett ekonomiskt glapp på 36 miljoner för 2019 och 38 miljoner för 2020.
Detta innebär att fullmäktiges budgetram för Barn- och utbildningsnämnden har varit otillräcklig och visar att vi
underfinansierar skolan, vilket behöver åtgärdas. År 2020 fick Barn- och utbildningsnämnden också ett sparbeting
på 30 miljoner kronor.

Av Verksamhetsplanen för 2022 för Barn- och utbildningsnämnden framgår det att den nuvarande nivån på
elevpengen innebär att det behövs klasstorlekar på ca 30 elever för att ett rektorsområdes ekonomi ska kunna
hållas. På det senaste mötet i Barn- och utbildningsnämnden bestämdes tyvärr till exempel att rektorsområdena i
Ösmo skulle slås ihop. Det innebär att rektor i Ösmos rektorsområde ska vara ansvarig för nästan 1 000 elever, 122

1 www.kolada.se

💮 Sorundanet Nynäshamns
kommunparti

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



medarbetare och med ca 1 000 elever blir minst 2 000 vårdnadshavare att ha kontakt med. Dessutom ska rektor
vara pedagogisk ledare och ha ansvar för två skolenheter som ligger på olika platser.

Det är bättre att nämnderna från början får budgetramar, som ger rimliga förutsättningar för att budgeten ska kunna
räcka till. Det blir förödande för dem som arbetar i verksamheterna att hela tiden leva under stora besparingskrav
och att den politiska ledningen sedan delar ut mera pengar när man ser att det blir budgetunderskott. Eleverna går
bara i varje årskurs under ett år i sitt liv. Då kan man inte vänta ett eller flera år på att kommunen ska ge bättre
ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda bättre utbildning om några år. Har man inte fått hjälp när man
behövde hjälp, då har man redan kommit efter och det blir hela tiden svårare att ta igen. Att gå till skolan varje dag
och känna att man inte hänger med, det tar hårt på självförtroendet och motivationen att lära sig skadas allvarligt.
Ju längre eleven går i skolan utan att komma ikapp, desto svårare blir det att lyckas. Därför behöver detta åtgärdas
skyndsamt!

Vår kommun ligger på plats 287 av 290 kommuner i Lärarförbundets ranking. En faktor som har lyfts i forskningen
som betydelsefull när det gäller kvalitet i utbildningen är tillgången på läromedel. Vår kommun lägger i genomsnitt
510 kr/elev och läsår på läromedel, vilket kan jämföras med den kommun som lägger minst pengar: 144 kr och den
som lägger mest pengar på läromedel: 2 691 kr. I vår kommun kan det skilja så mycket som 2 222 kr/elev i
tilldelning för läromedel mellan skolor i samma årskurs.

I Sorundanet Nynäshamns kommunpartis budget lade vi 754 miljoner på Barn- och utbildningsnämnden vid
beslutet om Mål och budget 2022-2025 i juni, men tyvärr var det Alliansens budget som beslutades, vilken hade en
budgetram för Barn- och utbildningsnämnden på bara 724,1 miljoner, det vill säga ca 30 miljoner mindre.

Eftersom det nu har blivit ökade skatteintäkter på ca 30 miljoner mer än budgeterat, anser vi att det är oerhört
viktigt att lägga 14,5 miljoner av dessa pengar på Barn- och utbildningsnämnden, det vill säga på förskolan och
grundskolans F-9. Detta skulle innebära en förstärkning på 2 870 kr per barn eller elev och det finansiella målet på
2 % skulle ändå uppnås. De som arbetar i förskolan och skolan har fått spara och spara under flera år och det går
inte att behålla motivationen och engagemanget om man hela tiden är satt under sparbeting, inte får ta in vikarier
och inte får köpa in nödvändigt material, läromedel med mera. Om vi ska kunna behålla duktiga och kompetenta
lärare med lärarlegitimation, måste de få en rimligare arbetssituation.

Om Alliansens nämndmål 1 från Mål och budget 2022: “Barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer lyckas
varje skoldag” ska kunna uppnås, måste också ekonomiska förutsättningar finnas och det gör det långt ifrån idag.

Yrkande
Vi yrkar därför att:

1. Justeringen till Mål och budget 2022-2025 fastställs med 14,5 mnkr i extra tilldelning till Barn- och
utbildningsnämnden för att höja barn- och elevpengen.

2. Fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.

3. Fastställa budgetprocessen för 2023-2026.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige,
i Kommunstyrelsen, samt
i Barn- och utbildningsnämnden

Per Ranch
Ersättare i Kommunstyrelsen
och i Samhällsbyggnadsnämnden
samt ledamot i Kommunfullmäktige

2021-12-09 💮 Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
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Kommunfullmäktige 
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Höjd barn- och elevpeng för att öka måluppfyllelse för 
alla barn.  

Ärende rubrik: Justering Mål och budget 2022–2025 och 
riktlinjeekonomistyrning samt fastställande av budgetprocess för 2023–2026.  
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn sätter skolan främst med 
en tydlig målsättning för ökad måluppfyllelse med en ökad barn- och elevpeng. Vi 
föreslår därför att de ökade skatteintäkterna med 14,5 miljoner kronor oavkortat skall 
gå till höjd barn- och elevpeng. Den nya barn- och elevpengen höjs med i genomsnitt 
2870 kr per elev.  
 
Höjningen är historisk och kommer göra skillnad för våra barn i kommunen.  
 
Framtiden börjar i skolan. För att den enskilde ska hitta nyckeln till kunskap är det 
viktigt att börja leta efter den redan i förskolan, det är en värdefull pusselbit som vi 
önskar att alla barn får ta del av. Vi vet att en bra utbildning förser unga med verktyg 
som kan förändra både det egna livet och samhället i stort. Men under flera år har 
barn- och utbildningsnämnden haft stora besparingskrav som påverkat alla 
verksamhetsområden negativt.  
 
Besparingarna har orsakat större barngrupper och klasstorlekar, samtidigt som antalet 
anställda lärare och pedagoger inte har ökat i samma takt. Detta har minskat 
personaltätheten och föranlett stora svårigheter att möta eleverna utifrån var och ens 
behov.  
 
För att skapa rätt förutsättningar för våra unga måste skolan i vår hembygd 
prioriteras. Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn sätter 
välfärden först och föreslår mer resurser till skolområdet, bland annat genom en höjd 
barn- och elevpeng.  
 
Nynäshamns kommun har underpresterat under många år i låga skolresultat, med 
segregation, lärarbrist och dålig studiero. För att Nynäshamns kommun skall vara en 
attraktiv kommun som erbjuder en god uppväxtmiljö, tryggt samhälle, bra boende 
och fler arbetstillfällen med växande företag behövs en stark och attraktiv skola.  
 



 

 2(2) 

 

Vi behöver därför öka resurstilldelningen till skolan för en ökad jämlikhet i och 
emellan skolorna i de olika kommundelarna med målsättning på kunskap, utbildning 
och studiero. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har stora problem att öka måluppfyllelsen för alla 
barn i kommunens skolor. Den borgerliga alliansen har de senaste åren sparat på 
välfärden och i synnerhet skolan med närmare 40 miljoner kronor. Samtidigt har den 
interna administrationen ökat med fler politiker och fler anställda toppchefer.  
 
Ekonomi. 
 
Trots att befolkningsmängden inte blev lika stor som tidigare prognostiseras ökade 
skatteintäkterna för Nynäshamns Kommun med 14,5 miljoner kronor. Totalt finns 
30,5 miljoner kronor i medel att fördela om skatteunderlag eller 
befolkningsutveckling förändras. En fördelning av 14,5 miljoner till att höja barn- 
och elevpengen äventyrar därför inte kommunens ekonomi på totalen. Nynäshamns 
kommun kommer fortsatt att kunna generera ett 2 procents överskottsmål med 35,5 
miljoner kronor samt övrig kommunbidragsfördelning sker enligt den Borgerliga 
alliansens mål och budget.  
 
Skolan och barnen kommer först 
 
För Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn ligger fokus för 
2022; 

o Höjd barn- och elevpeng. 
o Trygghet och trivsel. 
o Tidiga insatser. och förstärkt elevhälsa.  

 
Barn- och utbildningsnämnden behöver med beslutet justera internbudgeten och 
med kraft höja arbetet med att insatser för barn med särskilda behov finns tillgänglig, 
utmana elever som har enkelt att lära ska stimuleras.   
 
Barn och elever som har enkelt att lära ska också stimuleras och utmanas för att nå 
längre i sin kunskapsutveckling. För att säkerställa detta föreslår vi en rejäl höjning av 
barn- och elevpengen med i genomsnitt 2870 kr/barn. 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn yrkar att; 
 
 Fastställa justeringen till mål & budget 2022–2025 med 14,5 mnkr extra till 

Barn- och utbildningsnämnden att höja barn- och elevpengen i skolan.  
 Fastställa riktlinjer för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.  
 Fastställa budgetprocessen för 2023–2026. 

 
 
Patrik Isestad    Emma Solander 
Kommunalråd i opposition.   Gruppledare. 
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§ 204/21 KS/2021/0148/059 

Vision 2040 för Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt framtagna visionen för Nynäshamns kommun 

2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden. Under visionsområdet ”Vi lyckas 
tillsammans”, byts ordet småstadskänsla ut till hemkänsla. Ny formulering på den sista meningen 

blir: Därför verkar vi för att genom delaktighet, tillgänglighet och gränsöverskridande möten skapa 
den hemkänsla som präglar vår kommun.  

Ärendet 
Under perioden april till juli 2021 har över 1 100 röster samlats in genom digitala dialogmöten, 

samtal på stan och ett frågeformulär på nynashamn.se. Det har diskuterats och funderats i 

workshops tillsammans med Funktions- och Pensionärsråden samt Lärarförbundet, PRO i 
Nynäshamn och SBF Seniorerna Moringen. Nyanlända studenter och yrkesstuderande på Campus 

samt medarbetare i kommunen har haft flera workshops och förskoleklass har med teckningar 
gestaltat hur de vill att framtidens Nynäshamns kommun ska se ut. Under tre veckor i juni 

cirkulerade åtta sommarjobbande ungdomar runt i kommunen och gav invånare möjligheten att 

svara på frågorna om vad som är det bästa med vår kommun idag och hur de ser på Nynäshamns 
kommun i framtiden. 

Tillsammans med externa konsulter, Startpoint advisory har sedan kommunstyrelsen vid två tillfällen 

arbetat fram ett förslag utifrån de röster som inkommit under våren och sommaren. Vid det första 

tillfället valde kommunstyrelsen även hur den nya visionen ska struktureras och beslutade sig för en 
övergripande devis och tre inriktningsområden. 

Den föreslagna visionen, med dess tre inriktande områden beskriver vad vi vill vara om tjugo år, dit 

vi ska. En i huvudsak intern ledstjärna som kopplas till värdegrund, mål, strategier och 

verksamhetsplaner så att vi tillsammans, förtroendevalda, tjänstepersoner och invånare kan driva 
utvecklingen i rätt riktning. En vision används inte i första hand externt i marknadsföringssyfte utan 

här kommer vårt varumärkeslöfte, Nynäshamn - där havet och livet möts, fortsatt att användas för 
att marknadsföra platsen Nynäshamns kommun. Ett varumärkeslöfte som på ett genuint och 

trovärdigt sätt beskriver vilka vi är och visar på styrkan med platsen så som den ser ut och upplevs 
idag. 

Från den dagen då visionen är beslutad i kommunfullmäktige påbörjas det långsiktiga arbetet med 
att kommunicera, implementera och översätta visionen till värdegrund, mål och aktiviteter. För att få 

genomslag och skapa bästa möjliga förutsättningar krävs det en gemensam insats på alla nivåer i 

kommunorganisationen där visionen omformas till handfasta och tydliga aktiviteter, önskvärda 
beteenden och ett tankesätt som uppmuntrar till ständiga förbättringar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den gemensamt framtagna visionen för 
Nynäshamns kommun 2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den gemensamt framtagna visionen för 
Nynäshamns kommun 2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2021, § 404. 
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Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med en ändring i visionen under 

rubriken ”Vi lyckas tillsammans”, ordet småstadskänsla byts ut till hemkänsla. Ny formulering på den 

sista meningen blir: Därför verkar vi för att genom delaktighet, tillgänglighet och gränsöverskridande 
möten skapa den hemkänsla som präglar vår kommun. 

Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Lars-Åke Lundin (S), Tony Nicander (V), Maria Gard Günster 
(C) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till Per Ranch (SN) yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag med Per Ranchs (SN) tilläggsyrkande. 

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

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med Per Ranchs tilläggsyrkande 
om att under rubriken ”Vi lyckas tillsammans”, byta ut ordet småstadskänsla till hemkänsla. Ny 

formulering på den sista meningen blir: Därför verkar vi för att genom delaktighet, tillgänglighet och 
gränsöverskridande möten skapa den hemkänsla som präglar vår kommun. 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Kommundirektören 
Petra Kålbäck 
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§ 205/21 KS/2021/0464/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Enligt 27 kap 1 § första stycket miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter 
för förbundets kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som 

meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar 

inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om taxan 
och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader som 

förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn. 
 

Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 

direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 
förbundets taxor. Hanteringen av budget och taxor 2022 har avvikit från det normala utifrån att 

förbundet i samråd med medlemskommunerna valt att senarelägga arbetet med taxorna i avvaktan 
på den utredning om efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen som Sveriges kommuner och 

regioner arbetat med att ta fram. Förbundet har sett det som ett viktigt underlag i arbetet med att 
ta fram ett nytt taxeförslag som omfattar förbundets övergång till efterhandsdebitering.  

 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram ett förslag till taxa för 2022. Taxan består 
av tre delar:  

1. Grundtaxa med bestämmelser om taxeuttag, 
2. Bilaga 1 med avgifter för prövning och viss tillsyn, samt 

3. Bilaga 2 med avgifter för tillsyn över miljöfarliga verksamheter.  

 
Förslaget omfattar: 

a) en delvis övergång till efterhandsdebitering,  
b) kompletterande avgiftspunkter,  

c) anpassning av fasta avgifter, samt  
d) redaktionella rättningar.  

 

Föreslagen timavgift på 1280 kronor är oförändrad. I tjänsteskrivelse från Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund redovisas samtliga förändringar i taxan, här specificeras även om införandet av 

efterhandsdebitering, se KS/2021/0464/206-1. De föreslagna ändringarna avseende punkt a) 
redovisas i under rubriken ”Ärendet”, ändringarna avseende punkt b) och c) redovisas i bilaga A (i 

samma dokument som förbundets tjänsteskrivelse). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 370. 

Skickas till 
Akten 

Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  
Tyresö kommun, kommun@tyreso.se  

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se  
  

mailto:haningekommun@haninge.se
mailto:kommun@tyreso.se
mailto:miljokontoret@smohf.se
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§ 206/21 KS/2021/0463/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 

kontroll inom livsmedelsområdet. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft, livsmedelsavgiftsförordningen. Den nya livsmedelsavgifts-

förordningen syftar bland annat till att förändra regelverket för finansieringen av 

livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden är att det tidigare systemet med obligatoriskt 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 

Kommunerna får själva bestämma hur övergången sak genomföras, där kan man göra övergången i 
sin helhet från ett år till nästa eller med en succesiv övergång under antal år. 

 

Avgiftsskyldig är livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 
produktion. Totalt omfattas cirka 1000 verksamheter där förbundet framgent ska fatta 

överklagningsbara avgiftsbeslut efter varje tillsynsbesök. 
 

Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 
direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 

förbundets taxor. Förbundet har valt att avvakta Sveriges kommuner och regioners vägledning till 

taxekonsultation för livsmedelskontrollen. Budgeten för 2022 har beslutats utan de konsekvenser 
som en övergång till efterhandsdebitering medför. 

 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram ett förslag till taxa för 2022. Förslaget 

omfattar en succesiv övergång under två år till efterhandsdebitering samt möjlighet att ta ut avgifter 

för RASSF (varningssystem inom EU för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan utgöra risk 
för människors hälsa), förelägganden och sanktioner, faroanalyser inom dricksvattenkontrollen, 

händelsestyrd kontroll av material i kontakt med livsmedel samt inköpt under dold identitet. Den 
stora förändringen är övergång från obligatorisk förhandsdebitering till obligatorisk 

efterhandsdebitering. Föreslagen timavgift på 1470 kronor är oförändrad. Förbundet föreslår även 
en ny fast avgift på 7350 kronor vid start av ny verksamhet då detta har efterfrågats. Denna avgift 

omfattar registrering, klassning samt den första kontrollen. 

 
I tjänsteskrivelse från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund daterad den 14 oktober 2021 

redovisas om införandet av efterhandsdebitering, se KS/2021/0463/206-1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
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1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 371. 

Skickas till 
Akten 

Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  
Tyresö kommun, kommun@tyreso.se  

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se  
  

mailto:haningekommun@haninge.se
mailto:kommun@tyreso.se
mailto:miljokontoret@smohf.se
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§ 207/21 KS/2021/0466/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 

alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2020, § 27, att överlämna myndighetsansvaret för 
handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns 

miljö- och hälsoskyddsförbund. Man gjorde bedömningen att det var mer lämpligt att samla all 

handläggning och tillsyn enligt alkohol och tobakslagen på samma ställe och ge en aktör 
helhetsansvaret. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige samma dag, § 28, att anta 

taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak 
och liknande produkter. 

 

Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 
direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 

förbundets taxor. Hanteringen av budget och taxor 2022 har avvikit från det normala utifrån att 
förbundet i samråd med medlemskommunerna valt att senarelägga arbetet med taxorna i avvaktan 

på den utredning om efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen som Sveriges kommuner och 
regioner arbetat med att ta fram. Förbundet har sett det som ett viktigt underlag i arbetet med att 

ta fram ett nytt taxeförslag som omfattar förbundets övergång till efterhandsdebitering.  

 
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen, kapitel 8 §§ 1 och 2 lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds 
kostnader för kontroll enligt dessa lagar. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om 

taxan och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de 

kostnader som förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn. 
Förbundet föreslår att vissa avgifter för prövning om tillstånd samt anmälan delas i fler nivåer 

för att anpassa avgiftens storlek vid prövning. Det innebär att enklare prövningar får en lägre 
avgift. I tjänsteskrivelse från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund daterad den 14 oktober 

2021 redovisas samtliga föreslagna förändringar i taxan, se KS/2021/0466/206-1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 372. 
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Skickas till 
Akten 

Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  

Tyresö kommun, kommun@tyreso.se  
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se  
  

mailto:haningekommun@haninge.se
mailto:kommun@tyreso.se
mailto:miljokontoret@smohf.se


 

PROTOKOLL Sida 24(40) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-12-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 208/21 KS/2021/0465/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

och tillsyn enligt strålskyddslagen. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Enligt 10 kap 4 § strålskyddslagen (2018:396) får regeringen eller den myndighet eller kommun som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets arbete enligt 

strålskyddslagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Av 8 kap 14 § 

strålskyddsförordning (2018:506) framgår att en kommun får meddela föreskrifter om avgifter för 
den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 
Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12) får ett kommunalförbund inte själv 

fastställa sina taxor, utan det ska kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner göra. 

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska således anges i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige i Nynäshamn. Enligt strålskyddsförordningen har fullmäktige rätt att bestämma 

taxan och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader 
som förbundet har för arbete med prövning och tillsyn. 

 

Avgiftsskyldig är den som 
a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller 
b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som 

omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 
 

Totalt är det 13 solarieverksamheter som berörs och samtliga övergår till efterhandsdebitering 2022. 

Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 
direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 

förbundets taxor. Hanteringen av budget och taxor 2022 har avvikit från det normala utifrån att 
förbundet i samråd med medlemskommunerna valt att senarelägga arbetet med taxorna i avvaktan 

på den utredning om efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen som Sveriges kommuner och 

regioner arbetat med att ta fram. Förbundet har sett det som ett viktigt underlag i arbetet med att 
ta fram ett nytt taxeförslag som omfattar förbundets övergång till efterhandsdebitering.  

 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har nu tagit fram ett förslag till taxa för 2022. Förslaget 

omfattar en övergång till efterhandsdebitering av den planerade tillsynen. Efterhandsdebiteringen 
ersätter den tidigare fasta årliga avgiften, föreslagen timavgift på 1280 kronor är oförändrad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

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

och tillsyn enligt strålskyddslagen. 
2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

 



 

PROTOKOLL Sida 25(40) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-12-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

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

och tillsyn enligt strålskyddslagen. 
2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 373. 

Skickas till 
Akten 
Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  

Tyresö kommun, kommun@tyreso.se  
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se  
  

mailto:haningekommun@haninge.se
mailto:kommun@tyreso.se
mailto:miljokontoret@smohf.se
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§ 209/21 KS/2021/0467/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Enligt 25 § i lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570) får 
kommuner ta ut avgifter för åtgärder enligt lagen. I Nynäshamns kommun är det Södertörns miljö- 

och hälsoskyddsförbund som utför åtgärderna och tar ut en taxa. Den taxa som tas ut avser den 

sammanlagda tid som tjänstepersoner från förbundet utövar tillsyn i ett ärende, något som innebär 
arbete med beredning, inspektion, föredragning och beslut. För taxan tillämpas efterhandsdebitering 

vilket innebär att betalning sker efter genomförd inspektion och inte i förskott. 
 

Vid tillsyn av fartyg som anlöper till Nynäshamn ska fartygen visa upp intyg på att fartyget 
kontrollerats och att de vid tillfället för tillsynen uppfyller lagkraven. Intyget är giltigt i 6 månader 

och det är i regel i samband med förnyande av intyg som förbundet utför kontroll samt upprättar ett 

sanitetsintyg om det inte finns brister. Om förbundet skulle upptäcka ett misstänkt hot så kontaktar 
de Folkhälsomyndigheten. De fartyg som inte har krav på saneringsintyg är färjor i linjetrafik, 

statsfartyg och fritidsfartyg, detta under förutsättningen att Tullverket eller Kustbevakningen inte 
begär särskilt att saneringsintyg ska visas upp. Även befälhavaren på ett örlogsfartyg är undantagen 

från skyldigheten att visa upp saneringsintyg. 

 
Förbundet föreslår att timavgiften för 2022 ska justeras till 1 280 kronor. I den nu gällande taxan 

som beslutades 2014-02-12, § 27 framgår det under den 4 § att gällande timavgift enligt taxan är 
den senast fastställda timavgiften för taxa beträffande tillsyn av verksamhet inom miljöbalkens 

område. Den senaste revideringen av timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

beslutades 2019-11-14 § 213 och var 1 280 kronor. Taxan enligt lagen om skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa är därför redan 1 280 kronor, och ett beslut om taxa enligt förbundets 

förslag innebär därför ingen skillnad i timavgift. 
 

I förslaget till taxa har följande text tagits bort:  
§ 4 Gällande timavgift enligt denna taxa är den senast fastställda timavgiften i taxan för tillsyn av 

verksamhet inom miljöbalkens område. 

 
Och följande text har tillkommit:  

§ 3 Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 280 kronor per timme nedlagd kontrolltid. 
§ 7 Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om 

avgift överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  
2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  
2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 374. 

Skickas till 
Akten 
Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  

Tyresö kommun, kommun@tyreso.se  
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se 
  

mailto:haningekommun@haninge.se
mailto:kommun@tyreso.se
mailto:miljokontoret@smohf.se
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§ 210/21 KS/2021/0486/206 

Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa 

branscher inom hälsoskydd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. efterskänka halva avgiften, 330 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och 

hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.  

2. stödet på 330 tkr finansieras från kommunens finansförvaltning där överskott prognostiseras 
för året. 

Ärendet 
Många företag har drabbats hårt av de nödvändiga restriktioner som införts kopplat till 

coronapandemin. I samband med att kommunstyrelsen beslutade att anse e-förslaget om att 

”Rädda kommunens restauranger” som besvarat informerades det om en pågående dialog mellan 
Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommuner angående tillsynsavgifter för restauranger. 

Nynäshamns kommun kan inte självständigt fatta beslut om att ändra eller efterskänka 
tillsynsavgifter då Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en egen juridisk person, vilket 

innebär att likabehandlingsprincipen gäller inom förbundets hela tillsynsområde och att taxor inte får 

skilja sig åt beroende på vilken kommun ett företag befinner sig i.  

Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Haninge och Nynäshamn har träffats och diskuterat frågan 

om eventuellt efterskänkande av tillsynsavgifter inom alkohol samt vissa branscher inom hälsoskydd. 
Följande tre alternativ har diskuterats: 

1. Ta ut alla avgifter som vanligt. 
2. Efterskänka hela avgiften. 

3. Efterskänka halva avgiften. 

 
Ordföranden i kommunstyrelsen i ovan nämnda kommuner har tillsammans kommit överens om att 

föreslå kommunfullmäktige att efterskänka halva avgiften. Summorna som redovisas nedan är halva 
tillsynsavgiften, det vill säga de summor som medlemskommunerna tar kostnaden för och ersätter 

förbundet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fakturerar verksamheterna motsvarande 

summa, det vill säga halva tillsynsavgiften avseende 2021. 
Stödet för som Nynäshamns kommun föreslås ersätta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för 

uppgår alltså till 330 tkr. Stödet på 330 tkr finansieras från kommunens finansförvaltning där 
överskott prognostiseras för året. 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. efterskänka halva avgiften, 330 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och 

hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

2. stödet på 330 tkr finansieras från kommunens finansförvaltning där överskott prognostiseras 

för året. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. efterskänka halva avgiften, 330 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och 

hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

2. stödet på 330 tkr finansieras från kommunens finansförvaltning där överskott prognostiseras 

för året. 
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Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 375. 

Skickas till 
Akten 
Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  

Tyresö kommun, kommun@tyreso.se  
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se 

  

mailto:haningekommun@haninge.se
mailto:kommun@tyreso.se
mailto:miljokontoret@smohf.se
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§ 211/21 KS/2019/0543/061 

Förlängning av e-förslag som metod för medborgarinitiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga e-förslag som metod för medborgarinitiativ fram tills dess 

att ett slutgiltigt beslut är fattat.  

Ärendet 
E-förslag är infört under en prövotid om ett år. När prövotiden går ut den 1 januari 2022 ska 
kommunfullmäktige besluta om metoden ska permanentas eller avslutas. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en utvärdering som remitterats till nämnderna för 
yttrande. Det står dock klart att ärendet inte hinner behandlas klart innan prövotiden går ut, det 

beräknas läggas fram för kommunfullmäktige strax därefter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga e-förslag som metod för medborgarinitiativ fram tills dess 

att ett slutgiltigt beslut är fattat.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga e-förslag som metod för medborgarinitiativ fram tills dess 

att ett slutgiltigt beslut är fattat.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 377. 

Skickas till 
Akten 

Utredaren 
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§ 212/21 KS/2021/0108/805 

Regler för stöd till publika evenemang 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. ”Regler för stöd till publika evenemang” (som redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 
den 12 oktober 2021) antas och träder ikraft den 1 januari 2022. 

2. ”Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun” upphör att gälla det datum ”Regler för stöd 
till publika evenemang” träder ikraft. 

3. Kultur- och fritidsnämndens reglemente, 1 kap § 2 punkt 3, ändras och ges följande lydelse. 
 

”inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag fördela bidrag enligt kommunfullmäktiges 

reglemente för bidrag till föreningar inom Nynäshamns kommun, samt regler för stöd till 
publika evenemang.” 

 
Ändringen träder ikraft 1 januari 2022. 

Ärendet 
I Mål och budget 2021–2014 tillfördes kultur- och fritidsnämnden ett särskilt evenemangsbidrag på 
200 000 kr. Till detta kopplades ett uppdrag om att ta fram ett regelverk för hur evenemangsbidrag 

ska fördelas på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Kultur- och fritidsnämnden föreslog den 25 januari 
2021 § 6 kommunfullmäktige att anta av kultur- och fritidsavdelningen framtagna regler för stöd till 

publika evenemang. I förslagna regler framgår att stödet ska kunna ges till olika typer av publika 

evenemang, exempelvis kulturevenemang, idrottsevenemang och firande av högtider och 
traditioner. Oavsett typ av publikt evenemang ska upplevelsen för besökaren står i centrum och 
målet med stödet är att skapa ett brett och kvalitativt utbud för kommuninvånarna.  

Kultur- och fritidsnämndens avsikt är att stödet till en början ska regleras i ett separat regelverk, för 
att sedan lyftas in i ett samlat regelverk som är under framtagande under 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. ”Regler för stöd till publika evenemang” (som redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 

den 12 oktober 2021) antas och träder ikraft den 1 januari 2022. 

2. ”Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun” upphör att gälla det datum ”Regler för stöd 
till publika evenemang” träder ikraft. 

3. Kultur- och fritidsnämndens reglemente, 1 kap § 2 punkt 3, ändras och ges följande lydelse. 
 

”inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag fördela bidrag enligt kommunfullmäktiges 
reglemente för bidrag till föreningar inom Nynäshamns kommun, samt regler för stöd till 

publika evenemang.” 

 
Ändringen träder ikraft 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. ”Regler för stöd till publika evenemang” (som redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 

den 12 oktober 2021) antas och träder ikraft den 1 januari 2022. 
2. ”Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun” upphör att gälla det datum ”Regler för stöd 

till publika evenemang” träder ikraft. 
3. Kultur- och fritidsnämndens reglemente, 1 kap § 2 punkt 3, ändras och ges följande lydelse. 
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”inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag fördela bidrag enligt kommunfullmäktiges 
reglemente för bidrag till föreningar inom Nynäshamns kommun, samt regler för stöd till 

publika evenemang.” 

 
Ändringen träder ikraft 1 januari 2022. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 378. 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 213/21 KS/2021/0168/020 

Förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta förvaltningens förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun. 
2. upphäva tidigare antagen resepolicy för Nynäshamns kommun (KS/2010/0298/028-12). 

 
Klas Rydström (SD), Björn Larsson (SD), Johann Wolf (SD) och Carl Marcus (SD) deltar inte i 

beslutet. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun arbetar aktivt för att bli en hållbar organisation. Att kommunens anställda och 

förtroendevalda genomför möten och resor på ett så hållbart sätt som möjligt är en förutsättning för 
att nå dit. Kommunen har en resepolicy som antogs år 2016. En resepolicy underlättar och tydliggör 

hur kommunens anställda och förtroendevalda ska planera hållbara resor och är därmed ett viktigt 
verktyg för att styra mot mer hållbara tjänsteresor. Sedan dess att policyn antogs har det blivit allt 
vanligare att möten hålls på distans.  

En ökad tillämpning av distansmöten inom kommunens verksamheter är förknippat med många 

fördelar såsom reducerade resekostnader, ökad effektivitet då restid omvandlas till arbetstid, ökad 
flexibilitet, fler samarbetsmöjligheter och minskad miljöpåverkan. Kommunens nuvarande resepolicy 

behandlar dock inte frågan om resfria möten. Mot bakgrund av detta har ett förslag till uppdaterad 

policy tagits fram. Det nya förslaget anger att varje förtroendevald och medarbetare inför varje resa 
ska överväga om resan verkligen är nödvändig eller om det planerade mötet går att genomföra på 

distans. Den föreslagna prioriteringsordningen ser ut som följer: 
1. Möten utan resa  

2. Aktiva transporter (gång och cykel)  

3. Kollektivtrafik  
4. Kommunens bilpool eller tjänstebilar  

5. Fjärrtåg  
 

Resor med flyg och privat bil i tjänst ingår inte i prioriteringsordningen då resor med dessa 

transportmedel i största möjliga mån ska undvikas. I det avsnitt som behandlar avsteg från mötes- 
och resepolicyn förtydligas även att flyg endast ska användas om andra transportsätt bedömts vara 

omöjliga eller orimliga ur tidsåtgångssynpunkt.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. anta förvaltningens förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun  
2. upphäva tidigare antagen resepolicy för Nynäshamns kommun (KS/2010/0298/028-12)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. anta förvaltningens förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun  
2. upphäva tidigare antagen resepolicy för Nynäshamns kommun (KS/2010/0298/028-12)  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 380. 

Skickas till 
Akten, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 34(40) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-12-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 214/21 KS/2020/0517/219 

Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta Trafik- och mobilitetstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för 
transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  

2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan. 
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet, 

Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  
4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns 

kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan 

för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för 
Nynäshamns kommun (2014).  

Reservationer och särskilda yttranden 
Klas Rydström (SD), Björn Larsson (SD), Johann Wolf (SD) och Carl Marcus (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

Ärendet 
Trafik- och mobilitetstrategin med tillhörande bilagor har reviderats efter inkomna synpunkter från 
de politiska partierna i kommunstyrelsen, i enlighet med beslut KS§208/21 2021-06-16:  

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i syfte att sända ut strategin på remiss 

till de politiska partierna med ett sista svarsdatum 2021-09-15, samt att därefter inarbeta 
inkomna synpunkter i ett nytt förslag till Trafik- och mobilitetsstrategi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Anta Trafik- och mobilitetstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för 

transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  
2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan. 

3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet, 
Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  

4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns 

kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan 
för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för 

Nynäshamns kommun (2014).  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Trafik- och mobilitetstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för 
transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  

2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan. 
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet, 

Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  

4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns 
kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan 

för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för 
Nynäshamns kommun (2014).  

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att ändra förslaget till gång- och cykelplan på följande två 
sätt: 



 

PROTOKOLL Sida 35(40) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-12-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

1. På s. 1 står det att ”Främst bör de övergripande cykelvägar som finns inom tätorterna 
sammanlänkas och på sikt mellan orterna.” Detta bör ändras till: ”Främst bör de 

övergripande cykelvägar som finns inom tätorterna sammanlänkas och tätorterna förbindas 

med cykelvägar.” 
2. På s. 5 under ”Hög prioritet” finns i nuläget en punkt: ”Åtgärda brister i huvudcykelstråken, 

där kommunen är väghållare, inom tätorterna.” Till hög prioritet bör läggas en andra punkt: 
”Åtgärda bristen på gång- och cykelvägar mellan tätorterna.” 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 381. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) och Carl Marcus (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Bengt Holwaster (MP), Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Tony Nicander (V), Aline Varre (-), 
Maria Gard Günster (C), Sophia Stureson (L), Jean-Claude Menot (-) och Lena Dafgård (SN) yrkar 
bifall 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 att bifalla kommunstyrelsens förslag om att: 
1. Anta Trafik- och mobilitetstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för 

transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  
2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan. 

3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet, 

Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  
4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns 

kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan 
för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för 

Nynäshamns kommun (2014).  

Skickas till 
Akten 

Handläggare 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 215/21 KS/2020/0335/260 

Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill 

Ösmo station 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att åtgärda följande: 

1. Utredningar behöver genomföras och redovisas till kommunstyrelsen beträffande beräknat 

antal invånare fram till 2040 som beräknas använda Ösmo som landsortsnod för resor, 

handel, utbildning och service i kommundelarna Ösmo och Sorunda samt Muskö (Haninge 
kommun). 

2. Utredningar behöver genomföras och redovisas till kommunstyrelsen beträffande det 
framtida behovet av infartsparkeringar och lämpliga platser för dessa till minst 2040 för att 

resande med kollektiva färdmedel ska kunna prioriteras av kommuninvånarna för att det ska 

vara det mest attraktiva, enkla och kostnadseffektiva valet som samtidigt bidrar till att 
uppfylla kommunens miljö- och klimatmål. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D. Lena Dafgård 
(SN) och Per Ranch (SN) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

Ärendet 
Bokoop Fastighet AB (exploatören) ansökte i juli 2020 om direktanvisning på del av fastigheten 

Vansta 5:38 intill Ösmo station. I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om direktanvisning med bolaget, 

och att förslag till markanvisningsavtal ska behandlas av kommunstyrelsen tillsammans med 

beställning av detaljplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat 

markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt, 

2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för 

detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga 
kraft. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna undertecknat markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 
samt, 

2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för 

detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga 
kraft. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, § 384. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet återremitteras för att åtgärda följande: 

1. Utredningar behöver genomföras och redovisas till kommunstyrelsen beträffande beräknat 

antal invånare fram till 2040 som beräknas använda Ösmo som landsortsnod för resor, 
handel, utbildning och service i kommundelarna Ösmo och Sorunda samt Muskö (Haninge 

kommun). 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

2. Utredningar behöver genomföras och redovisas till kommunstyrelsen beträffande det 
framtida behovet av infartsparkeringar och lämpliga platser för dessa till minst 2040 för att 

resande med kollektiva färdmedel ska kunna prioriteras av kommuninvånarna för att det ska 

vara det mest attraktiva, enkla och kostnadseffektiva valet som samtidigt bidrar till att 
uppfylla kommunens miljö- och klimatmål. 

 
Patrik Isestad (S) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till att ärendet ska avgöras ikväll 
eller bifall till Lena Dafgårds (SN) återremissyraknde. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras ikväll. 

Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall till att ärendet ska avgöras ikväll ställs 

mot Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras ikväll och 
nej-röst för bifall till Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande.  

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster för att ärendet ska avgöras ikväll och 19 nej-röster för bifall till Lena Dafgårds (SN) 
återremissyrkande finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet i 

enlighet med Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 

 
I kommunallagen, 5 kap. 50 §, anges att ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna. 
 
Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga F. 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Mark- och exploateringschef 
Planeringschef 

Planchef 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021-12-09 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 215/21  

 

 
 

 

Markanvisningsavtal och planbeställning för del av 
Vansta 5:38, bostadsutveckling intill Ösmo Station.  
 
Ösmo samhälle är nu är i inledningsskedet av en stor samhällsutveckling, den största 
sedan järnvägen drogs till Södertörn. 
 
Dagens invånarantal på knappa 5000 personer beräknas kunna fördubblas till ca. 
10 000 invånare fram till 2040. Lägger man därtill den nybyggnation som planeras 
och redan är uppstartad ibland annat i Källberga så kommer Ösmo att serva runt 
15 000 invånare 2040. 
 
I RUFS 2050 (regional utvecklingsplan för stockholmsregionen) är Ösmo utpekad 
som en landsbygdsnod, som skall vara den ort som binder ihop landsbygdens olika 
småorter med kollektivtrafiknätet. Ösmo är den plats där resande kan byta från bil till 
buss och pendeltåget. 
 
För att denna knutpunkt skall kunna fungera som omstigningsplats från egen bil till 
buss och pendeltåg så måste det finnas erforderligt antal parkeringsplatser i 
anslutning till pendeltågsstationen. 
 
Den nu tänkta exploateringen begränsar möjligheten för infartsparkering för resande 
som använder sin ladsbyggsnod för att kunna resa kollektivt mot i första hand arbete 
och skolor utanför kommunen. 
 
En grundläggande utredning av det framtida behovet av infartsparkering, och hur 
den skall vara beläggen i närheten av buss och pendeltågsstationen, måste göras 
innan ett beslut om exploatering av nuvarande parkeringsområde vid Ösmo gamla 
stationshus beslutas i KF. 
 
En väl fungerande infartsparkering ska underlätta för människor att ställa bilen vid 
närmsta kollektivtrafikpunkt istället för att ta bilen hela vägen till slutpunkten. Denna 
möjlighet gynnar såväl kommunens klimat- och miljömål, som att den innebär en 
enklare och kostnadseffektivare resa för våra medborgare    
 
Socialdemokraterna yrkar därför på en minoritetsåterremiss; 
Kommunstyrelsen skall återkomma med ärendet efter att: 

• Utredningar genomförts och redovisas som visar på vilket invånarantal som 
skall planeras för fram till 2040 för Ösmo tätort samt den del av landsbygden 
som bedöms komma att använda Ösmo som sin landsbygdsnod för såväl 
resor som service.   
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• En parkeringsutredning redovisats som visar på vilket behov av 
infartsparkeringar som bedöms behövas för att täcka behovet 2040, med 
hänsyn till att resandet med kollektiva färdmedel skall vara prioriterat då det 
gynnar kommunens miljö- och klimatmål, som att den innebär en enklare och 
kostnadseffektivare resa för våra medborgare. Utredningen skall även peka på 
lämpliga platser för dessa parkeringar.  
 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 
 
 
Patrik Isestad 
 
 



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-12-09

Särskilt yttrande beträffande Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling
intill Ösmo station, § 215/21

Bakgrund
Ärendet gäller en markanvisning av del av fastigheten Vansta 5:38 intill Ösmo station. Exploatör är Bokoop
Fastighet AB. För utveckling av markanvisningsområdet och dess omgivning krävs att en detaljplan arbetas fram.
Detaljplaneområdet föreslås utvecklas med cirka 120 kooperativa hyresrätter för unga, en infartsparkering och
tryggare gång- och cykelstråk. Förvaltningen bedömer att en detaljplaneläggning och markanvisning till aktuell
exploatör är i enlighet med vår kommuns översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Ösmo samt program för Ösmo.

För att sätta ramarna för markanvisningen, gällande mål och avgränsningar för detaljplanen, samverkan, parternas
åtaganden och överlåtelse av mark, har ett markanvisningsavtal tecknats mellan vår kommun och exploatören.

Bokoop Fastighet AB (exploatören) ansökte i juli 2020 om direktanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38 intill
Ösmo station. I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda
förhandlingar om direktanvisning med bolaget, och att förslag till markanvisningsavtal ska behandlas av
kommunstyrelsen tillsammans med beställning av detaljplan.

Markanvisningsområdet ligger intill Ösmo stationshus och begränsas i öst av järnvägsspåret och i väst av villorna
längs Körundavägen. Området består till viss del av en infartsparkering och till viss del ett skogsområde. Marken
tillhör ett av de områden i Ösmo tätort som ännu inte är planlagda. Detaljplaneområdet föreslås vara något större
än markanvisningsområdet. Utöver markanvisningsområdet omfattar detaljplaneområde även Ösmo stationshus
och det skogsparti och den gångväg som ligger söder om stationshuset. Exploatörens förslag är fyra huskroppar i
tre-fyra våningar. Förutom plats för utegym, odling, cykelparkering samt 20 platser för elbilar, finns även 68
parkeringsplatser (infartsparkering) vilket är 31 färre parkeringsplatser än idag.

Det är rimligt att anta att behovet av infartsparkeringar i Ösmo kommer att öka i samband med bland annat
bostadsutvecklingen i Källberga och det stora antalet bostäder som ska byggas i södra och centrala Ösmo. Enligt
handlingarna skulle det finnas mindre behov av parkeringsplatser vid lägenheterna, eftersom det är
ungdomslägenheter som ska byggas, men det motsägs av den mycket stora ökningen av antalet EPA/A-traktorer,
som främst ungdomar har. Dessutom är det inte bara ettor som ska byggas utan även tvåor och treor och därför
kommer kanske en del av hyresgästerna vara barnfamiljer, som kan ha större behov av bil och parkeringsplats.

Ösmo kommer att ha en mycket expansiv utveckling från dagens ca 4 700 invånare till ungefär det dubbla, 10 000
invånare fram 2040. Dessutom beräknas det bli ytterligare cirka 5 000 invånare i Källberga. Totalt beräknas Ösmo
växa med cirka 10 000 fler invånare. Ösmo är dessutom utpekad som landsortsnod i RUFS 2050, vilket innebär att1

Ösmo station ska erbjuda kollektivtrafik till resenärer, inte bara från samhället Ösmo utan dessutom från Ösmo och
Sorunda landsbygd vilket inbegriper Yxlö och Himmelsö samt Muskö som tillhör Haninge kommun. Ösmo är den

1 Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen.

💮 Sorundanet Nynäshamns
kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
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station som redan idag har flest resenärer på pendeltågslinjen söder om Västerhaninge. Det är därför centralt för
framtida planering att dessa invånare ska kunna ta bilen, parkera den på en infartsparkering vid Ösmo station och
sedan fortsätta med kollektivtrafik. Enligt vår kommuns befolkningsprognos står Sorunda inför en kraftig
befolkningstillväxt med tusentals nya invånare bara under 2020-talet . Befolkningstillväxten på Muskö bedöms2

också öka med anledning av ökad aktivitet på Musköbasen.

Vi är positiva till kooperativa lägenheter för unga, men eftersom Ösmo står inför en stor utveckling är det också
viktigt att ta ett helhetsperspektiv på Ösmos utveckling.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari 2021, § 42/21, yrkade Sorundanet Nynäshamns
kommunparti på att ärendet skulle återremitteras för att förvaltningen skulle utreda hur mycket av marken som
kommer att tas i anspråk och hur det ser ut med parkeringsmöjligheter när det gäller infartsparkering vid Ösmo
station. Återremissyrkandet avslogs, vilket innebär att vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti inte har fått svar
på våra frågor. Vi yrkade därför på avslag och reserverade oss mot beslutet den 18 februari 2021.

Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att Ösmo blir centralort i vår kommun på sikt. Det nya området Källberga med 700 nya familjer
förstärker denna utveckling. Ösmo kommer vara den naturliga platsen för utbildning, handel, kommunal service och
kollektivtrafik, inte bara för de familjer som flyttar till Källberga utan även för dem som bor och kommer att bo i
samhället Ösmo, på Ösmo landsbygd (inkl. Yxlö och Himmelsö, i Sorunda och på Muskö. Ny simhall, nya förskolor
och nya skolor kommer byggas i Ösmo. Kanske hamnar även vårt nya kommunhus och vårt nya gymnasium i
Ösmo? Detta kräver en väl genomtänkt långtidsplan för markanvändning. Att ta bort infartsparkeringar vid Ösmo
station för att bygga lägenheter kommer i konflikt med hållbarhetskrav på ökat utnyttjande av kollektivtrafiken.

Yrkande
Med stöd av ovanstående yrkar Sorundanet Nynäshamns kommunparti på återremiss beträffande
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige. Vi vill att följande ska åtgärdas och att ärendet
behandlas igen i Kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till fullmäktige:

1. Utredningar behöver genomföras och redovisas till Kommunstyrelsen beträffande beräknat antal invånare
fram till 2040 som beräknas använda Ösmo som landsortsnod för resor, handel, utbildning och service i
kommundelarna Ösmo och Sorunda samt Muskö (Haninge kommun).

2. Utredningar behöver genomföras och redovisas till Kommunstyrelsen beträffande det framtida behovet av
infartsparkeringar och lämpliga platser för dessa fram till minst 2040 för att resande med kollektiva
färdmedel ska kunna prioriteras av kommuninvånarna för att det ska vara det mest attraktiva, enkla och
kostnadseffektiva valet som samtidigt bidrar till att uppfylla kommunens miljö- och klimatmål.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
Barn- och utbildningsnämnden,
samt i Kommunfullmäktige

Per Ranch
Ersättare i Kommunstyrelsen
och i Samhällsbyggnadsnämnden
samt ledamot i Kommunfullmäktige

2 Befolkningsprognos 2018–2028 NYNÄSHAMNS KOMMUN, Sweco Society https://sorundanet.se/2018-06-14/index.html
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Datum:  9 december 2021
§ 215 Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill Ösmo station

Tjänstgörande ers.
JA JA NEJ
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Janice Boije Junerud (S) x
x x
x x
x x
x x
x x

Annie Östlingsson (M) x
Erika Nilsson (V) x

x x
Daniel Jobark (S) x

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Anders Lindeberg (S) x

Fredrik Brodin (M) x
Bo Persson, ledamot (L) x x

x x
x x
x x

Anders Karlsson (M) x
x x
x x
x x
x x
x x

Carl Marcus, ledamot (SD) x x
x x
x x

Lars-Åke Lundin (S) x
x x
x x
x x

Totalt 21 19

Bilaga F Voteringslista

Närvaro  Ärende § 93

NEJ

Bengt Holwaster, ledamot (MP)

Johan Forsman, ledamot (S)

AVSTÅR

x

Inger Andersson, ledamot (S)

Agneta Tjärnhammar, ledamot (M)

Jean-Claude Menot, ledamot (-)
Ola Hägg, ledamot (S)
Aline Varre, ledamot (-)

Harry Bouveng, ledamot (M)
Patrik Isestad, ledamot (S)

x
x

x

Johnny Edholm, ledamot (S)
Per Ranch, ledamot (SN)

Agneta Hagström, ledamot (M)

Sophia Stureson, ledamot (L)

Liselott Vahermägi, ledamot (S)

Björn Larsson, ledamot (SD)

Noomi Hertzberg Öberg, ledamot (KD)

Gunnel Jonsson, ledamot (M)
Jan-Erik Ljusberg, ledamot (-) (fd SN)

Gill Lagerberg, ledamot (S)

Johann Wolf, ledamot (SD)

Eva Wennerberg, ledamot (C)
Fredrik Sönnergren, ordförande (M)

Jimmy Norell, 1:e vice ordförande (M)

Greta Olin Landström, ledamot (PPiN)
Håkan Svanberg, ledamot (M)

Klas Rydström, ledamot (SD)

Helen Sellström-Edberg, 2:e vice ordf (S)

Lena Dafgård, ledamot (SN)

Erik Runeborg, ledamot (-)

Roland Junerud, ledamot (S)

Tony Nicander, ledmot (V)
Per Malmsten, ledamot (M)

Marcus Svinhufvud, ledamot (M)
Antonella Pirrone, ledamot (KD)

Emma Solander, ledamot (MP)

Bodil Toll, ledamot (M)
Sophie Sandin, ledamot (V)
Maria Gard Günster, ledamot (C)
Johan Augustsson, ledamot (S)

x
x

x

x

x
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§ 216/21 KS/2021/0263/061 

E-förslag - extra val 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå e-förslaget om extra val. 

Ärendet 
Förslagsställaren till e-förslaget föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om extra val. I e-

förslaget skriver förslagsställaren att Nynäshamns kommun har hamnat i en politisk kris och att det 
därför finns behov av ett extra val, det valet ska ge medborgarna i Nynäshamns kommun möjlighet 

att rösta om vilka partier och politiker som ska få ansvaret att leda kommunen ur krisen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16 § 228 att e-förslaget om extra val ska utredas och beredas 

av förvaltningen. 

 
Enligt kommunallagens 5 kap. 10 § får fullmäktige besluta om extra val till fullmäktige mellan 

ordinarie val, det krävs dock att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det. Ärende 
om extra val ska bordläggas första gången det tas upp för behandling i fullmäktige, detta enligt 5 

kap. 50 § 2 st. kommunallagen.  

 
Val till fullmäktige hanteras av kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning. Vid ett val brukar 

avdelningen vanligtvis låna in personal från andra förvaltningar eller andra avdelningar inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Valmyndigheten1 skriver på sin hemsida att när ett beslut om extra 

val har fattats så ska det genomföras inom tre månader. Eftersom det kan vara svårt att låna in 

personal med kort varsel kan arbetsuppgifterna för den ordinarie personalen istället behöva 
omprioriteras vid ett extra val. För de förtroendevalda innebär ett val fler nämndsammanträden än 

under ett ordinarie år, valnämnden har vanligtvis fem sammanträden under ett år men under ett 
valår brukar det uppgå till ett sammanträde i månaden. Sammanträden kan därför behöva bokas in 

med kort varsel. Förvaltningen har påbörjat förberedelserna inför 2022 års val till riksdag, region- 
och kommunfullmäktige. Bland annat har en projektgrupp bildats, en tidsplan har tagits fram och en 

översyn av valdistrikten har genomförts. Inför ett val är det många aktiviteter som behöver påbörjas 

i god tid, exempelvis brukar rekryteringen av röstmottagare påbörjas cirka ett halvår innan 
valdagen. 

 
Kostnaden för 2018 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige var enligt resultaträkningen 

för år 2017 och 2018 strax under 2,3 miljoner kronor. I den kostnaden ingår personalkostnader, 

politikerarvoden samt övertidskostnader för ordinarie personal. Resultaträkningen för 2019 visade 
att Europaparlamentsvalet, som likt ett extra val till fullmäktige endast är ett val och inte tre olika, 

kostade kommunen strax över 2,1 miljoner kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. avslå e-förslaget om extra val. 
eller 

2. bifalla e-förslaget och med stöd av kommunallagens 5 kap. 10 § utlysa extra val. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om extra val. 

 

                                           
1 https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/extra-val.html 



 

PROTOKOLL Sida 39(40) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-12-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 349. 
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet den 11 november 2021, § 190. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 

Kanslichef 
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§ 217/21 KS/2021/0194/060 

Svar på motion - Flytt av ändhållplats för buss 861 mellan 

Nynäshamn och Stockholm 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärendet 
Motionen beskriver dagens situation där buss 861 utgår ifrån hållplatsen Estögaraget. Tidigare låg 

här även ett bussgarage. Genom att flytta ändhållplatsen till hållplatsen Sjögången finns potential 
för öka antalet resenärer. Sjögången är redan idag ändhållplats för linjerna 854 och 858 där även  

en vändplan anpassad för buss finns samt en raststuga med kök och toalett för chaufförer.  
 

Motionen föreslår att Nynäshamns kommun i samverkan med Region Stockholm verkar för en flytt 

av ändhållplatsen för buss 861 upp till Sandhamn och hållplats Sjögången. Detta kan exempelvis  
ske i de samrådsmöten som Nynäshamns kommun har med Region Stockholm.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 345. Ärendet 
behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde, 2021-11-11 § 193. Kommunfullmäktige 
beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Gill Lagerberg (S) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
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