
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-03  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-12-03 
Anslaget sätts upp: 2020-12-08       Anslaget tas ned: 2020-12-30 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, mötesrum: Landsort, 2020-12-03 klockan 09.00-15.55. 
Ajournering klockan 10.38-10.50, 12.14-13.00, 14.08-14.20. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande. Distans från klockan 13:00. 
 
Distans: 
Daniel Adborn (L) 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Per Ranch (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN) §§ 303–305 
Lena Dafgård (SN), från och med klockan 11.10. 
Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD) §§ 303–304. 
Donald Löfving (SD), från och med klockan 09.25. 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning  

Paragrafer 
§§ 303–307 

Justeringens plats och tid 
2020-12-07 klockan 13.00. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Daniel Adborn (L) 
justerare 

 
  
 

Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
Justerare      Sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Distans: 
Bodil Toll (M), §§ 305–307 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Sophia Stureson (L) 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) §§ 306–307 

 

Övriga deltagare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Christian Wigren, kanslichef  
Matilda Ekh, sekreterare §§ 303–304 
Yvonne Persson, kommunjurist §§ 303–304 
 
Distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Marlen Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen 
Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden 
Dan Olén, ekonomichef 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Linn Marsten, personalchef 
Claes Kihlström, fastighetschef 
Karin Ferm, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Lucas Svärd, politisk sekreterare 
Anna Fröström, controller 
Carolina Wallberg, controller 
Marie Ekenstierna, controller 
Håkan Lythell, controller 
Johanna Olsson, ekonom 
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Innehållsförteckning              

§ 303/20  Fastställande av dagordning 
 

 

§ 304/20 Överflyttning av allmänna handlingar från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 
till kommunstyrelsen 

 

§ 305/20 KS Temadag Budget 2022 - 2025 
 

§ 306/20 Nästa sammanträde 17 december kl. 09.00 
 

§ 307/20 Övriga frågor 
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§ 303/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen.  
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§ 304/20 KS/2020/0469/004 

Överflyttning av allmänna handlingar från miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. miljö-och samhällsbyggnadsnämnden enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna 
handlingar till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad förteckning, bilaga 1.  
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN), Bernt Månsson (V) och Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

Ärendet 
Den 15 oktober 2020 § 108 beslutade kommunfullmäktige, i samband med beslut om mål- och 
budget 2021–2024, att göra vissa förändringar i ansvarsfördelningen mellan miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  
 
Förändringarna innebär bland annat att:  
      1. Fastighetsavdelningen ska flyttas över till kommunstyrelseförvaltningen, samt att 
      2. Ansvaret för kommunens verksamhetslokaler ska flyttas över till kommunstyrelsen.  
       
Beslutet ska verkställas den 1 januari 2021. 
 
När en kommunal verksamhet byter huvudman påverkar det kommunens hantering av de allmänna 
handlingar som hör till verksamheten. Den nya huvudmannen har i regel behov av att få tillgång till 
den tidigare verksamhetens arkiv för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten. Av 15 § 2 
punkten arkivlagen framgår att när delar av kommunal verksamhet övergår till förvaltning under 
annan nämnd krävs ett särskilt beslut i kommunfullmäktige för att de allmänna handlingarna ska 
följa med. Om kommunfullmäktige inte tar ett sådant beslut behöver den nya huvudmannen göra en 
formell begäran om att få del av allmänna handlingar hos den tidigare nämnden, varje gång 
handlingarna behövs för att utföra verksamheten.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelning, som efter den 1 januari 2021 kommer 
att tillhöra kommunstyrelsen, har tagit fram en förteckning över sådana allmänna handlingar som 
avdelningen måste ha tillgång till för att kunna utföra sitt uppdrag. Denna förteckning bifogas som 
bilaga 1 till denna skrivelse. För att fastighetsavdelningen ska kunna utföra sitt uppdrag på ett 
effektivt sätt efter den 1 januari 2021 behöver kommunfullmäktige således ta beslut om att de 
allmänna handlingar som omfattas av förteckningen flyttas över från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
       1. miljö-och samhällsbyggnadsnämnden enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig    
          allmänna handlingar till kommunstyrelsen i enlighet med bifogad förteckning, bilaga 1.  
       2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. 
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Yrkanden 
Per Ranch (SN), Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Daniel Adborn (L), Tommy Cumselius (M) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Votering begärd. 

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

Omröstningsresultat 
Tjänstgörande ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Daniel Adborn (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Bernt Månsson (V)  X 
Per Ranch (SN)  X 
Bodil Toll (M) X  

 

Med 6 ja-röster för bifall till förvaltningens förslag till beslut och 5 nej-röster för avslag finner 
ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fastighetsavdelningens förteckning över allmänna handlingar som föreslås att flyttas över från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, bilaga 1.  

Skickas till 
Akten  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunarkivarien 
 
  



  
  
  

Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2020-12-03   

Avslag   beträffande   Överflyttning   av   allmänna   handlingar   från   miljö-   och   
samhällsbyggnadsnämnden   till   kommunstyrelsen     
  

Bakgrund   
I   texten   i   Alliansens   Mål   och   budget   2021-2024   står   det   om   en   flytt   av   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   
fastighetsavdelning   till   kommunstyrelsen.   Detta   är   dock   inte   ett   beslut   som   kan   tas   i   Mål-och   budgetdokumentet   
enligt   kommunallagen   5   kap.   §   1   och   enligt   SKR:s   jurister.   Denna   flytt   av   fastighetsavdelningen   saknas   också   i   Mål-   
och   budgetdokumentets   beslutssatser   som   har   antagits   av   kommunfullmäktige.   Redan   i   vår   återremiss   av   Mål   och   
budget   i   kommunstyrelsen   2020-05-19,   påtalade   vi   att   en   sådan   omorganisering,   som   det   innebär   att   flytta   t.ex.   
fastighetsavdelningen   från   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   till   kommunstyrelsen,   måste   fattas   i   ett   separat   
beslut   av   kommunfullmäktige,   vilket   inte   har   skett.     
  

Vi   yrkade   även   avslag   till   kommunstyrelsens   verksamhetsplan   2021   den   19   november   2020   och   till   miljö-   och   
samhällsbyggnadsnämndens   verksamhetsplan   den   1   december   2020   på   grund   av   att   beslutet   om   den   förändrade   
ansvarsfördelningen   inte   har   fattats   i   fullmäktige.   Vi   har   också   yrkat   avslag   på   reglementen   för   kommunstyrelsen   
och   övriga   nämnder,   eftersom   fullmäktige   inte   har   beslutat   om   någon   förändring   av   ansvaret   för   kommunens   
nämnder.     
  

Enligt   kommunallagen   kan   inte   kommunstyrelsen   besluta   om   överflyttning   av   allmänna   handlingar   från   miljö-   och   
samhällsbyggnadsnämnden   till   kommunstyrelsen   när   fullmäktige   inte   har   beslutat   om   att   fastighetsavdelningen   ska   
flyttas   från   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   till   kommunstyrelsen.   Beslutet   i   kommunstyrelsen   att   flytta   
fastighetsavdelningen   till   kommunstyrelsen   har   inte   heller   vunnit   laga   kraft   och   om   beslutet   i   fullmäktige   fattas   den   
10   december,   så   är   det   fortfarande   osäkert   om   protokollet   från   kommunfullmäktige   har   justerats   och   det   beslutet   
därmed   vunnit   laga   kraft   till   den   1   januari   2021.     

  

Yrkande   
Vi   yrkar   avslag   till   att:   
  

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

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

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  

Per   Ranch   
Ersättare   i   Kommunstyrelsen   
i   Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden,   
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige   

  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   

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

  



 
 
 
Kommunstyrelsen Nynäshamns kommun 
Datum 3/12 2020 
 
 
Ersättaryttrande gällande § 304 Överflyttning av allmänna handlingar från miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  
 
 
Miljöpartiet skulle yrka på återremiss alternativt avslag om vi kunde rösta vid ärendet, då vi 
inte anser att arbetsordningen har gått rätt till. 
 
 
 
Emma Solander för Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn 
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§ 305/20  

KS Temadag Budget 2022–2025 
Kommunstyrelsens temadag har temat budget 2022–2025.   
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§ 306/20  

Nästa sammanträde 17 december kl. 09.00 
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 17 december kl. 09.00.  
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§ 307/20 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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