PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

Plats och tid

Folkets Hus Mysingen, 2021-02-11 klockan 19.00-22.50.
Ajournering klockan 20.00-20.15, 21.16-21.27.

Beslutande
Enligt förteckning

Icke tjänstgörande ersättare
Enligt förteckning

Paragrafer
§§ 17 - 37

Justeringens plats och tid
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-02-18 klockan 18.00

Underskrifter

Fredrik Sönnergren (M)
ordförande

Jimmy Norell (M)
justerare

Helen Sellström Edberg (S)
justerare

Matilda Ekh
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-02-11
Anslaget sätts upp: 2021-02-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

Underskrift

Anslaget tas ned: 2021-03-13

Utdragsbestyrkande
Matilda Ekh
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

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 (-)
Agneta Tjärnhammar (M)
Jean-Claude Menot (SD)
Inger Andersson (S)
Sophia Stureson (L)
Bodil Toll (M)
Miriam Malm (V) till och med klockan 22.30, §§ 17–36
Maria Gard Günster (C)
Johan Augustsson (S)
Marcus Svinhufvud (M)
Antonella Pirrone (KD)
Lena Dafgård (SN)
Emma Solander (MP)
Klas Rydström (SD)
Greta Olin Landström (PPiN)
Håkan Svanberg (M) till och med klockan 22.30, §§ 17–36
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S)
Björn Larsson (SD)
Agneta Hagström (M)
Bo Persson (L)
Johnny Edholm (S)
Per Ranch (SN)
Madelaine Sloot (V) till och med klockan 22.30, §§ 17–36
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 (-)
Johan Forsman (S)
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Bengt Holwaster (MP)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2(35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

Ej tjänstgörande ersättare
Deltar på plats i Folkets Hus:
Tony Nicander (V)

Deltar på distans:

Annie Östlingsson (M)
Fredrik Brodin (M)
Anders Karlsson (M)
Georgios Tsiouras (M)
Kaisa Persson (L)
Johan Harding (L)
David Öberg (KD)
Janice Boije Junerud (S)
Daniel Jobark (S)
Amanda Hedström (S)
Anders Lindeberg (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Sophie Sandin (V)
Hans Owe Krafft (SN)
Irene Ångström (SN)
Rolf Hofsten (PPiN)
Robert Norberg (PPiN) till och med klockan 22.35.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 18/21

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 19/21

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 januari
2021.
Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 2 februari 2021.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 28 januari 2021.
_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 20/21

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Norell (M) och Helen Sellström Edberg (S) att
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 18 februari
2021 klockan 18.00.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 21/21

KS/2021/0010/102

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Wiweca Stålbrandt Åhlund (SD) från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet
KS/2021/0010/102
Wiweca Stålbrandt Åhlund (SD) har den 4 februari 2021 inkommit med en avsägelse från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Skickas till
Akten
Wiweca Stålbrandt Åhlund
Troman
Länsstyrelsen
HR

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

Valärenden
1. Val av ersättare för ombud i Sanda grustags
samfällighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Eriksson (S) till ersättare för ombud i Sanda grustags
samfällighetsförening istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet

Ola Hägg (S) nominerar Kjell Eriksson (S) till ersättare för ombud i Sanda grustags
samfällighetsförening istället för Per Lennartsson (S).

Skickas till

Akten
Troman
HR
Kjell Eriksson
Sanda grustags samfällighetsförening

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

2. Val av ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulla Johansson (S) till ombud i Norra Dyars
torrläggningsföretag istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet

Ola Hägg (S) nominerar Ulla Johansson (S) till ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag istället för
Per Lennartsson (S).

Skickas till
Akten
Troman
HR
Ulla Johansson
Norra Dyars torrläggningsföretag

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

3. Val av ersättare för ombud i Marsta samfällighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Yvonne Lundin (S) till ersättare för ombud i Marsta
samfällighetsförening istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet

Ola Hägg (S) nominerar Yvonne Lundin (S) till ersättare för ombud i Marsta samfällighetsförening
istället för Per Lennartsson (S).

Skickas till
Akten
Troman
HR
Yvonne Lundin
Marsta samfällighetsförening

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

4. Val av ersättare för ombud i Svalsta fastighetsägareförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Zallin (S) till ersättare för ombud i Svalsta
fastighetsägareförening istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet
Ola Hägg (S) nominerar Thomas Zallin (S) till ersättare för ombud i Svalsta fastighetsägareförening
istället för Per Lennartsson (S).

Skickas till

Akten
Troman
HR
Thomas Zallin
Svalsta fastighetsägareförening

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

5. Val av ersättare för ombud i Torps skifteslags
samfällighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Eriksson (S) till ersättare för ombud i Torps skifteslags
samfällighetsförening istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet
Ola Hägg (S) nominerar Kjell Eriksson (S) till ersättare för ombud i Torps skifteslags
samfällighetsförening istället för Per Lennartsson (S).

Skickas till

Akten
Troman
HR
Kjell Eriksson
Torps skifteslags samfällighetsförening

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

6. Val av ersättare för ombud i Sunnerby vägförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ola Hägg (S) till ersättare för ombud i Sunnerby vägförening
istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet
Ola Hägg (S) nominerar Ola Hägg (S) till ersättare för ombud i Sunnerby vägförening istället för Per
Lennartsson (S).

Skickas till

Akten
Troman
HR
Ola Hägg
Sunnerby vägförening

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

7. Val av ersättare för ombud i Neder Söderby vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulla Johansson (S) till ersättare för ombud i Neder Söderby
vägsamfällighet istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet
Ola Hägg (S) nominerar Ulla Johansson (S) till ersättare för ombud i Neder Söderby vägsamfällighet
istället för Per Lennartsson (S).

Skickas till

Akten
Troman
HR
Ulla Johansson
Neder Söderby vägsamfällighet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

8. Val av ombud i Södra Dyars torranläggningsföretag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulla Johansson (S) till ombud i Södra Dyars
torranläggningsföretag istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet
Ola Hägg (S) nominerar Ulla Johansson (S) till ombud i Södra Dyars torranläggningsföretag istället
för Per Lennartsson (S).

Skickas till

Akten
Troman
HR
Ulla Johansson
Södra Dyars torranläggningsföretag

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

9. Val av ombud i Ristomta-Eneby torrläggningsföretag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Petra Zallin (S) till ombud i Ristomta-Eneby
torrläggningsföretag istället för Per Lennartsson (S).

Ärendet
Ola Hägg (S) nomierar Petra Zallin (S) till ombud i Ristomta-Eneby torrläggningsföretag istället för
Per Lennartsson (S).

Skickas till
Akten
Troman
HR
Petra Zallin
Ristomta-Eneby torrläggningsföretag

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 22/21

KS/2021/0008/102

10. Val av ombud i Östra Styrans våtmarker
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Yvonne Lundin (S) till ombud i Östra Styrans våtmarker istället
för Per Lennartsson (S).

Ärendet

Ola Hägg (S) nominerar Yvonne Lundin (S) till ombud i Östra Styrans våtmarker istället för Per
Lennartsson (S).

Skickas till
Akten
Troman
HR
Yvonne Lundin
Östra Styrans våtmarker

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 23/21

KS/2021/0042/008

Revisorerna
Revisor Sara Frykman (M) lämnar information från revisorerna.
Det finns två nyligen genomförda granskningar. Den första är granskning av långsiktig planering av
äldreomsorgen. Rapport och missivskrivelse har skickats till kommunfullmäktiges presidium,
kommunstyrelsen och socialnämnden. Kommunstyrelsens och socialnämndens samordnade svar
inklusive redogörelse över åtgärder, ska vara revisorerna tillhanda senast den 20 mars. Den andra
är granskning av intern kontroll avseende hantering av löner och arvoden. Rapport och
missivskrivelse har skickats till kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsen. Svar inklusive
redogörelse över åtgärder skall vara revisionen tillhanda senast 20 mars.
Revisorerna har påbörjat planeringen av revisionsplan 2021. Ett förslag är granskning av
årsredovisning per 31 december 2020, granskningen ska undersöka måluppfyllelse, styrning och
intern kontroll. Efter genomförd risk-och väsentlighetsanalys har revisorerna också lyft fram ett antal
inriktningar för fördjupade granskningar. Den slutgiltiga Revisionsplanen 2021 kommer att
diskuteras med kommunfullmäktiges presidium och beslutas vid nästa revisionsmöte.
Revisorerna kommer fortsätta med nämndträffar och troligtvis utöka dessa.
Revisor Sara Frykman (M) får en fråga om revisorerna kommer granska hanteringen av branden i
Kagghamra, Frykman (M) tar med sig frågan till revisorskollegiet.

Skickas till
Akten
Revisorerna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 24/21

KS/2021/0006/101

Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden behandlades.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 25/21

KS/2021/0019/109

Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget om att motionsspåren på Lövhagen får belysning.

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat ersätta medborgarförslag med e-förslag under en testperiod på 1
år. Testperioden startade den 1 januari 2021. Medborgarförslaget nedan inkom den 21 december
2020, det är det sista inkomna medborgarförslaget som kommunfullmäktige ännu inte delegerat
beslutanderätten för.
KS/2020/0525/061-1
och
har den 21 december 2020 inkommit med ett
medborgarförslag om att motionsspåren på Lövhagen får belysning. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget om att motionsspåren på Lövhagen får belysning.

Skickas till
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 26/21

KS/2021/0006/101

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

KS/2021/0039/108-2
Förvaltningsrätten i Luleå har i dom den 22 januari 2021 laglighetsprövat beslut från Luleå kommuns
fullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning framför information om
distansdeltagande med anledning av avgörandet.
KS/2020/0001/009-287
Fastighetsavdelningen meddelar den 22 december 2020 om slutredovisning för Gröndalsskolans
Skolhuslyft, renovering och anpassning av Gröndalsskolan för ökat antal elever.
KS/2020/0001/009-286
Fastighetsavdelningen meddelar den 22 december 2020 om slutredovisning för Om- och tillbyggnad
Gröndalsskolan, tillbyggnad av Gröndalsskolans matsal.
KS/2020/0001/009-285
Fastighetsavdelningen meddelar den 22 december 2020 om slutredovisning för Vanstaskolan
upprustning, anpassning för att möjliggöra för fler elever och upprustning av inne- och utemiljö
samt skyltning på Vanstaskolan.
KS/2020/0001/009-289
Fastighetsavdelningen meddelar den 29 december 2020 om slutredovsining för Gröndalsshallen,
tillgänglighetsanpassa och ytskiktsrenovera Gröndalshallen, installation av bland annat hissar.
KS/2021/0008/102-2
Länsstyrelsen i Stockholm meddelar den 18 januari 2021 om att de utsett ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige. Bo Persson (L) utses till ledamot och Johan Harding (L) till ersättare, avgången
ledamot är Daniel Adborn (L).
KS/2021/0001/009-14
Färingtofta Norra, ideel förening, och Föreningen Svenskt Landskapsskydd har den 15 januari 2021
inkommit med en handling, ”Upprop för det svenska landskapet”. Handlingen är ställd till
kommunfullmäktige.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 27/21

KS/2021/0014/101

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde
får väckas, samt behandling av frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fråga angående analys av partiklar i brandrök från Kagghamra
anses som besvarad.

Ärendet
KS/2021/0014/101–6
Lena Dafgård (SN) har den 4 februari 2021 inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande Harry Bouveng (M) angående analys av partiklar i brandrök från Kagghamra.
Lena Dafgård (SN) ställer den inlämnade frågan som Harry Bouveng (M) därefter besvarar.

Skickas till

Akten
Lena Dafgård
Harry Bouveng

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 28/21

KS/2021/0008/102

Val av styrelse, lekmannarevisor och ersättare för
lekmannarevisor i Alkärrsplan Utveckling AB
Ärendet utgår då inget förslag har inkommit från valberedningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 29/21

KS/2021/0008/102

Val av ombud och ersättare för ombud till Kvastbindaren AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att utse följande ombud och ersättare för ombud i Kvastbindaren AB till
och med den 31 december 2022:
Ombud: Harry Bouveng (M).
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S).

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande ombud och ersättare för
ombud i Kvastbindaren AB till och med den 31 december 2022:
Ombud: Harry Bouveng (M).
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S).

Föredragning

Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens nomineringar.

Skickas till

Akten
Troman
HR
Harry Bouveng
Patrik Isestad

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 30/21

KS/2021/0008/102

Val av ombud, ersättare för ombud, lekmannarevisor och
ersättare för lekmannarevisor till Letupa AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse följande ombud, ersättare för ombud, lekmannarevisor och
ersättare för lekmannarevisor till Letupa AB till och med 31 december 2022:
Ombud: Georgios Tsiouras (M).
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S).
Lekmannarevisor: Göran Palmedal (M).
Ersättare för lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S).

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utse följande ombud, ersättare för
ombud, lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisor till Letupa AB till och med 31 december
2022:
Ombud: Georgios Tsiouras (M).
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S).
Lekmannarevisor: Göran Palmedal (M).
Ersättare för lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S).

Föredragning

Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens nomineringar.

Skickas till

Akten
Troman
HR
Georgios Tsiouras
Patrik Isestad
Göran Palmedahl
Kenneth Åhs
Letupa AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 31/21

KS/2018/0319/260

Markstrategi för Nynäshamns kommun, uppföljning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin.
2. Strategin ska utvärderas på nytt och revideras i samband med antagande av ny översiktsplan.

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

Ärendet
Detta ärende tjänar som uppföljning på 2019 års markstrategi.
Markstrategins syfte, tillsammans med de riktlinjer för markanvisningar som antogs 2018, är bland
annat att ge stöd till Planeringsavdelningen i det dagliga arbetet. Strategin ska skapa förutsättningar
för en mer långsiktig och konsekvent hantering av markreserven.
Strategin består av två delar: en innehåller samlade riktlinjer, den andra går igenom bakgrund,
analys och fördjupning. Inga specifika markområden för försäljning eller inköp pekas ut, även om
mer övergripande rekommendationer på områdesnivå finns i fördjupningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta att:
1. Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin.
2. Strategin ska utvärderas på nytt och eventuellt revideras i samband med antagande av ny
översiktsplan

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta att:
1. Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin.
2. Strategin ska utvärderas på nytt och revideras i samband med antagande av ny översiktsplan
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2021, § 2.

Yrkanden
Harry Bouveng (M), Aline Varre (-) och Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag punkt 1 och bifall till
kommunstyrelsens förslag punkt 2.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt 1.
2. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt 2.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag om att:
1. godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin.
2. strategin ska utvärderas på nytt och revideras i samband med antagande av ny översiktsplan

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

Skickas till

Akten
Planeringschef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 27(35)

Till kommunfullmäktige
sammanträde 2021-02-11
Västerby 2021-02-11

Särskilt yttrande beträffande markstrategi
Bakgrund
Markstrategin behandlades i kommunstyrelsen 2019-06-19. I kommunfullmäktige beslutades
2019-09-18 att återremittera ärendet för att tre delar i strategin skulle tas bort respektive ändras enligt
nedanstående:
1. på sidan 7 under rubriken “Delegation vid markförvärv” ska tas bort, då delegationer ska finnas i
delegationsordningen i stället.
2. markstrategin ska ta hänvisning till remissvar från partierna beträffande ortstruktur.
3. under rubriken “Hushållning med mark” ska följande stycke tas bort eller omformuleras: “Det
innebär bland att att prioritera exploatering på redan ianspråktagen mark och i anslutning till
tätort.” Stycket ska tas bort eller omformuleras för att se till att det inte förhindrar byggnation på
landsbygden.
När Markstrategin behandlades igen i kommunstyrelsen 2019-11-21, hade riktlinjerna reviderats efter
punkt 1, men fortfarande hade inga ändringar gjorts beträffande punkt 2 och 3. Vi kan acceptera att
punkt 2 inte har ändrats, men om inte landsbygdens utveckling ska förhindras är det mycket viktigt att
punkt 3 (ovan) omformuleras eller tas bort.
Vid beslutet i kommunfullmäktige 2019-12-12, invände vi också mot formuleringen i punkt 3 ovan på
sidan 4 och yrkade avslag på markstrategin. Det dokument som vi nu har att ta ställning till är samma
dokument som 2019-12-12 och vi har inte ändrat uppfattning.

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

I det andra dokumentet, “Markstrategi - analys och fördjupning”, är det tydligt att texten inte är
uppdaterad. På sidan 4, står det t.ex. om kommunens befolkningsprognos för 2019. Nu är det 2021. På
sidan 5 står det under rubriken “Riktlinjer för bostadsförsörjning”: “Riktlinjerna pekar ut hur kommunen
ska bidra till en balanserad bostadsmarknad med varierat utbud och tillgång till bostäder för grupper
med speciella behov.” Detta går inte att kombinera med stycket under punkt 3 ovan: “Det innebär bland
att prioritera exploatering på redan ianspråktagen mark och i anslutning till tätort.” Om man ska
prioritera exploatering på redan ianspråktagen mark och i anslutning till tätort, så blir det inte balanserad
marknad med varierat utbud och tillgång till bostäder för grupper med speciella behov.
Markstrategin behandlades senast i kommunstyrelsen 2021-01-21, då vi yrkade på avslag till punkt 1:
Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin, på grund av att det fortfarande står enligt
punkt 3 ovan: på sidan 4, under rubriken “Hushållning med mark”: “Det innebär bland att att prioritera
exploatering på redan ianspråktagen mark och i anslutning till tätort.” Stycket ska tas bort eller
omformuleras för att se till att det inte förhindrar byggnation på landsbygden.
Vi kan inte acceptera en sådan formulering som under punkt 3, eftersom det förhindrar byggnation och
utveckling på landsbygden. Under rubriken “Hushållning med mark” står också att “Avsteg från
riktlinjerna i detta dokument ska motiveras”, vilket vi anser resulterar i att punkten 3 blir tvingande och
kommer att förhindra en utveckling av landsbygden.

Yrkande
Vi yrkar avslag till:
1. Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin
Vi yrkar bifall till:
2. Strategin ska utvärderas på nytt och revideras i samband med antagande av ny översiktsplan.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden

2021-02-11

Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Sida 2 av 2

PROTOKOLL

Sida 28(35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 32/21

KS/2020/0331/209

Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hållbart byggande (KS/2020/0331/209–3
Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande)

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

Ärendet
Nynäshamns kommun har sedan 2013 ett internt dokument med regler och riktlinjer för hållbart
byggande. Mycket har hänt inom hållbarhetsområdet sedan dess och det föreligger ett behov av
uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen har mot bakgrund av detta tagit fram ett
förslag till 6 nya riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun som ämnar gälla både för
interna och externa samhällsbyggnadsprojekt. Syftet med de nya riktlinjerna är att säkerställa att
alla samhällsbyggnadsprojekt sker på ett långsiktigt hållbart sätt genom att inte bara ge nya
riktningar utan också konkretisera hur de tre hållbarhetsdimensionerna kan efterlevas.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1) godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hållbart byggande
(KS/2020/0331/209–3 Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande)
2) ge kommunstyrelseförvaltningen genom avdelningen för planering och samhällsutveckling i
uppdrag att årligen gå igenom och vid behov revidera Bilaga 1 Checklista – Interna projekt
och Bilaga 2 Checklista – Externa projekt

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hållbart byggande (KS/2020/0331/209–3
Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande)
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med punkt 1:
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen genom avdelningen för planering och samhällsutveckling i
uppdrag att årligen gå igenom och vid behov revidera Bilaga 1 Checklista – Interna projekt och
Bilaga 2 Checklista – Externa projekt.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2021, § 2.

Yrkanden
Harry Bouveng (M), Miriam Malm (V) och Aline Varre (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
förvaltningen inarbetar det egna systemet med ett system som redan är utvecklat för byggindustrin.
Annars finns det risk att vår kommun tar fram en produkt som inte fungerar med utvalda
exploatörer och byggaktörer.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för
hållbart byggande (KS/2020/0331/209–3 Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande)
2. avslå Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande.

Skickas till
Akten
Planeringschef
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Nynäshamnsbostäder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 29(35)

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-02-11

Särskilt yttrande beträffande riktlinjer för hållbart byggande
Vi anser att det är positivt att vår kommun tar fram ett dokument där man får kontroll på projektering,
exploatering, byggande och förvaltning. Dock saknar vi ett dokument som kompletterar detta och som
riktar sig mer mot exploatering, byggaktörer och entreprenörer.
Bakgrund
Det finns idag redan existerande system som är inarbetade i byggindustrin som följer “Allmän materialoch arbetsbeskrivning”, AMA och “Boverkets Byggregler”, BBR. Dessa system är lätta att följa för både
beställare och byggaktörer. Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges ledande
medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande har vidareutvecklat certifieringssystemet
“Miljöklassning” där en byggnad tilldelas klassningen “brons”, “silver” eller “guld”.
För att bli medlem i organisationen betalar man en medlemsavgift. Kommuner (ej kommunala bolag) och
regioner som har under 100 000 invånare betalar 25 000 kr/år. Titania, som fick markanvisning i Ösmo,
är medlem i SGBC.
Yrkande
Vi yrkar bifall:
1. till förvaltningens förslag till riktlinjer för hållbart byggande (KS/2020/0331/209-3 Nynäshamns
kommuns riktlinjer för hållbart byggande).
Tilläggsyrkande
Vi yrkar också:
2. att förvaltningen inarbetar det egna systemet med ett system som redan är utvecklat för
byggindustrin. Annars finns det risk att vår kommun tar fram en produkt som inte fungerar med
utvalda exploatörer och byggaktörer.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden

Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden

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

PROTOKOLL

Sida 30(35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 33/21

KS/2018/0461/260

Markanvisning Seniorboende
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga ner projektet Seniorboende Hacktorp.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2019, (KS/§265/19) att förvaltningen skulle gå
vidare och teckna markanvisningsavtal med exploatör 4 som uppnått högsta tävlingsanbudet. Denna
exploatör valde inför sommaren 2020 att inte gå vidare och teckna markanvisningsavtal med
kommunen. Kommunen tog därmed kontakt med exploatör 2, tvåa i tävlingen. Exploatören och
kommunen inledde en dialog om markanvisningsavtal. Inför undertecknade av markanvisningsavtal
så genomförde exploatören en enklare geotekniskutredning samt hade en dialog med kommunen
gällande kostnader för ledningsflytt. Detta resulterade i att exploatören i november valde att inte stå
kvar vid sitt tävlingsanbud och därmed inte vill gå vidare och teckna ett markanvisningsavtal med
kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner projektet Seniorboende
Hacktorp.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner projektet Seniorboende
Hacktorp.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2021, § 7.

Yrkanden

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till

Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef
Planeringschef
Mark- och exploateringschef
Planchef
Stadsmiljöchef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 31(35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 34/21

KS/2019/0371/060

Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam
handlingsplan för hbtq.
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C.
Donald Löfving (SD), Jean-Claude Menot (SD), Miriam Malm (V), Klas Rydström (SD), Björn Larsson
(SD), Madelaine Sloot (V), Carl Marcus (SD) och Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
En motion har inkommit från Miriam Malm (V) och Madelaine Sloot (V) där de yrkar på att
kontaktcenter, biblioteken och simhallens personal ska hbtq-certifieras, samt att förtroendevalda i
kommunen ska erbjudas utbildning i hbtq och att en handlingsplan för hbtq ska tas fram på varje
förvaltning. Nynäshamns kommun har idag ingen handlingsplan för hbtq och hbtq inkluderas inte i
större utsträckning i andra dokument, det finns inte heller en plan för kompetensutveckling i hbtq.
Förvaltningen ser positivt på att kommunens medarbetare och förtroendevalda ska få möjligheten
att erhålla kunskap om hbtq-frågor och föreslår därför att kommunstyrelsen ska ta fram en
handlingsplan för hbtq. Handlingsplanen ska vara långsiktig och bestå av flera mål med tydligt
uppställda aktiviteter. Utbildningsinsatser föreslås vara aktiviteter i handlingsplanen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam
handlingsplan för hbtq.
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam
handlingsplan för hbtq.
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2020, § 320. Ärendet
behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 januari 2021, § 15.
Kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet.

Yrkanden

Miriam Malm (V) yrkar bifall till motionen.
Harry Bouveng (M), Aline Varre (-), Bo Persson (L), Håkan Svanberg (M), Maria Gard Günster (C)
och Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 32(35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till punkt 1 och bifall till
kommunstyrelsens förslag till punkt 2 med tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen får i uppdrag att i
samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam handlingsplan för hela organisationen,
som omfattar utbildning i normkritik, för att öka hbtq-kompetensen bland politiker och
tjänstepersoner.
Bo Persson (L) yrkar avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande
Carl Marcus (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till motionen.
Jean-Claude Menot (SD) yrkar avslag till motionen.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Ordförande (M) meddelar att kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt 1 är huvudförslag.
För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställs avslag till motionen, bifall till motionen, avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut och Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande mot varandra.
2. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 eller bifall till det förslag som utses till
motförslag.
3. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt 2.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att
1. utse Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande till motförslag
2. bifalla kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt 1 om att kommunstyrelsen får i uppdrag att i
samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam handlingsplan för hbtq.
3. att bifalla kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt 2 om att motionen anses besvarad i och med
denna skrivelse.

Skickas till
Akten
Motionären

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn, 2020-02-11
Kommunfullmäktige
Ärendenummer 34/21

Yttrande över motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns
kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en
kommungemensam handlingsplan för hbtq.
2. Motionen anses besvarad i och med denna skrivelse.
Socialdemokraterna yrkar
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att;
• I samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam handlingsplan
för hela organisationen, som omfattar utbildning i normkritik, för att öka
hbtq-kompetensen bland politiker och tjänstepersoner.

Socialdemokraterna i Nynäshamn
Patrik Isestad
Kommunalråd i opposition.

PROTOKOLL

Sida 33(35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 35/21

KS/2020/0014/101

Svar på interpellation ställd av Roland Junerud (S) till
socialnämndens ordförande Antonella Pirrone (KD) angående
hur vi ska säkerställa att våra beslut tas med transparens och i
demokratisk ordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om hur vi ska säkerställa att våra beslut tas med
transparens och i demokratisk ordning är färdigbehandlad.

Ärendet
KS/2020-0014/101-3
Roland Junerud (S) har den 12 april 2020 inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens
ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra
beslut tas med transparens och i demokratisk ordning.
Socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) har besvarat interpellationen
skriftligt.
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 121, 12
november 2020, § 146, 10 december 2020, § 173 och 14 januari 2021, § 16 - kommunfullmäktige
beslutade då att bordlägga ärendet.
Interpellationen debatteras.

Skickas till
Akten
Roland Junerud
Antonella Pirrone

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 34(35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 36/21

KS/2020/0014/101

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M)
angående hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras är
färdigbehandlad.

Ärendet
KS/2020/0014/101-4
Gill Lagerberg (S) har den 13 april 2020 inkommit med en interpellation ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga
lärare i Nynäshamn rekryteras.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) har besvarat
interpellationen skriftligt.
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 122, 12
november 2020, § 146, 10 december 2020, § 174 och 14 januari 2021, § 17 - kommunfullmäktige
beslutade då att bordlägga ärendet.
Interpellationen debatteras.

Skickas till
Akten
Gill Lagerberg
Marcus Svinhufvud

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 35(35)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-11

§ 37/21

KS/2021/0014/101

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till
kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) rörande
brand i avfall i Kagghamra
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen rörande brand i avfall i Kagghamra är
färdigbehandlad.

Ärendet
KS/2021/0014/101–1
Lena Dafgård (SN) har den 5 januari 2021 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Harry Bouveng (M) rörande brand i avfall i
Kagghamra.
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Harry Bouveng (M) har besvarat interpellationen
skriftligt.
Interpellationen debatteras.

Skickas till
Akten
Lena Dafgård
Harry Bouveng

Miriam Malm (V), Madelaine Sloot (V) och Håkan Svanberg (M) lämnade sammanträdet 22.30.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

