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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2020-06-10 
Anslaget sätts upp: 2020-06-17             Anslaget tas ned: 2020-07-09 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Malin Söderlund 

Plats och tid 
Folkets hus Nynäshamn, 2020-06-10 kl. 19.00 – 23.28 
Ajournering 19.36-19.45, 20.16-20.25, 22.10-22.15, 22.39-23.02 och 23.18-23.20 

Beslutande 

Enligt förteckning  

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 
 

 

Paragrafer 
§§ 53 - 72 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-06-17 klockan 15.00 

Underskrifter 
 
 

 
 

Fredrik Sönnergren (M) 

ordförande 

Jimmy Norell (M) 

ordförande § 69 gällande kultur- och 

fritidsnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, samt § 70-72 

 
 

 
 

 

Miriam Malm (V)     Agneta Hagström (M) 
justerare      justerare 

  
 
 

 

Malin Söderlund 
sekreterare  
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Beslutande 
För §§ 64 - 69 redovisas tjänstgöring och jäv på sidorna 24-33 i protokollet. 
 

Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 

Donald Löfving (SD) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) 

Agneta Tjärnhammar (M) 
Jean-Claude Menot (SD) 

Inger Andersson (S), distans 
Daniel Adborn (L) 

Bodil Toll (M) 

Miriam Malm (V) 
Maria Gard Günster (C) 

Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 

Antonella Pirrone (KD) 
Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP) 

Klas Rydström (SD) 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 

Greta Olin Landström (PPiN) 
Håkan Svanberg (M) 

Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 

Björn Larsson (SD) 
Agneta Hagström (M) 

Bo Persson (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson (L) 
Johnny Edholm (S) 

Per Ranch (SN) 

Madelaine Sloot (V) 
Per Malmsten (M) 

Erik Runeborg (SD) 
Roland Junerud (S) 

Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 

Gill Lagerberg (S) 

Johann Wolf (SD), distans 
Gunnel Jonsson (M) 

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

Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD) 

Bengt Holwaster (MP), distans 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande  
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Ej tjänstgörande ersättare 
Annie Östlingsson (M), distans 

Johan Gillqvist (M) 

Anders Karlsson (M) 
Anton Gunnarsson (C) 

Maud Sjödén (C) 
David Öberg (KD) 

Amanda Hedström (S) 
Anders Lindeberg (S) 

Carl Marcus (SD) 

Robert Norberg (PPiN), distans 
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§ 53/20  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. Under § 68 består fullmäktige av 40 beslutande 
ledamöter. Under § 69 redovisas antal ledamöter för respektive nämnd på sidorna 29-33 i 
protokollet.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54/20  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 
 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 maj 
2020.  

 
Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 2 juni 2020. 

 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 28 maj 2020.  
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§ 55/20 

Justering av sammanträdets protokoll 
 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Miriam Malm (V) och Agneta Hagström (M) att tillsammans 

med ordföranden justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 17 juni 2020 klockan 
15.00.  
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§ 56/20 KS/2020/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Eva-Lena Persson (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
2. Anna Eklund (L) från samtliga sina uppdrag.  

3. Daniel Adborn (L) från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juli 2020. 

Ärendet 
KS/2020/0010/102-21 

Eva-Lena Persson (S) har den 20 april 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 
 

KS/2020/0010/102-22 
Anna Eklund (L) har den 29 april 2020 inkommit med en avsägelse från sina samtliga uppdrag. 

Uppdragen avser ersättare i kommunfullmäktige, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Samt från 
uppdragen som suppleant i Tegeltraven Holding AB och AB Nynäshamnsbostäder. 

 
KS/2020/0010/102-23 

Maria Gard Günster (C) har den 27 maj 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juli 2020.  
 

KS/2020/0010/102-25 
Maria Gard Günster (C) har den 10 juni 2020 inkommit med återtagande av sin tidigare inlämnade 

avsägelse. 
 

KS/2020/0010/102-24 

Daniel Adborn (L) har den 27 maj 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ordförande och ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juli 2020. 

 

Skickas till 
Akten 

Eva-Lena Persson 
Anna Eklund 

Maria Gard Günster 
Daniel Adborn 

Länsstyrelsen  

Troman 
HR 
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

Valärenden 

1. Val av styrelse i Alkärrsplan Utveckling AB  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter, suppleanter och ordförande i styrelsen i 
Alkärrsplan utveckling AB. Valperioden är för från och med ordinarie årsstämma 2020 till ordinarie 

årsstämma 2021. 

 
Ledamöter: 

1. Bodil Toll (M) 
2. Håkan Svanberg (M) 

3. Maria Gard Günster (C) 
4. Patrik Isestad (S) 

5. Klas Rydström (SD) 

 
Ersättare 

1. Tommy Cumselius (M) 
2. Bengt-Göran Pettersson (KD) 

3. Göran Bergander (S) 

4. Rebecca Ädel (SD) 
 

Ordförande: Bodil Toll (M) 
Lekmannarevisor: Ordinarie: Kenneth Åhs (S), ersättare: Göran Palmedal (M) 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet om förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB vid 
sammanträdet den 16 april 2020, § 45. 

Vid sammanträdet valdes ny styrelse inför extra bolagsstämma för genomförande av köpet, § 36. 

Det har nu framkommit behov av att ytterligare förlänga valperioden för styrelsen. Valberedningen 

behöver därför föreslå kommunfullmäktige förslag till styrelse för tiden till och med ordinarie 
årsstämma 2021. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande ledamöter, suppleanter och 
ordförande i styrelsen i Alkärrsplan utveckling AB. Valperioden är för från och med ordinarie 
årsstämma 2020 till ordinarie årsstämma 2021. 

Ledamöter: 

1. Bodil Toll (M) 
2. Håkan Svanberg (M) 

3. Maria Gard Günster (C) 
4. - 

5. Klas Rydström (SD) 

 
Ersättare 

1. Tommy Cumselius (M) 
2. Bengt-Göran Pettersson (KD) 

3. - 
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4. Rebecca Ädel (SD) 
 

Ordförande: Bodil Toll (M) 
Lekmannarevisor: Ordinarie: Kenneth Åhs (S), ersättare: Göran Palmedal (M) 

Föredragning 
Agneta Tjärnhammar (M), ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, föredrar valberedningens 
förslag samt socialdemokraternas särskilda yttrande bifogat valberedningens protokoll 2020-06-10. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs och hanteras efter val av ledamot och ordförande till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall eller avslag till Ordförandes (M) 

yrkande om att ärendet bordläggs och hanteras efter val av ledamot och ordförande till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs och 

hanteras efter val av ledamot och ordförande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Ärendet återupptas. 
 
Yrkanden fortsättning 
Patrik Isestad (S) nominerar Patrik Isestad (S) till ordinarie ledamot och Göran Bergander (S) som 
ersättare i styrelse för Alkärrsplan Utveckling AB. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall eller avslag till valberedningens 
förslag med Patrik Isestads (S) kompletterande nomineringar. 

Proposition 2 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag med Patrik Isestads (S) 

kompletterande nomineringar. 

 
 
Skickas till: 
Akten 

De valda 
Troman 
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

2. Val av ledamot och ordförande till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Gard Günster (C) till ledamot och ordförande i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Daniel Adborn (L), till och med 2020-12-31. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt särskilda yttrande som bifogas 

protokollet som bilaga A.  
 

Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Johan Augustsson (S), Helen Sellström Edberg (S), 

Daniel Jobark (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S), 
Miriam Malm (V), Madelaine Sloot (V), Emma Solander (MP), Bengt Holwaster (MP), Lena Dafgård 
(SN), Per Ranch (SN) och Jan-Erik Ljusberg (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja ledamot och ordförande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
istället för Daniel Adborn (L). 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Maria Gard Günster (C) till ledamot och 
ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden istället för Daniel Adborn (L), till och med 2020-
12-31. 

Föredragning 
Agneta Tjärnhammar (M), ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, föredrar valberedningens 
förslag. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att svara på om den politiska majoriteten i 
nämnder är den samma som fullmäktige. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande eller bifall till om ärendet ska avgöras ikväll. 
2. Om fullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet ställs proposition på bifall eller avslag till 
valberedningens förslag till beslut. 

Proposition  
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet ikväll. 

 
Votering begärd. 

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

bifall till att ärendet ska återremitteras. Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll och nej-röst för att 
ärendet ska återremitteras i enlighet med Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
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Voteringsresultat 
Med 24 ja-röster och 17 nej-röster finner Ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras ikväll. 

 
Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga B. 

 
Proposition 2 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla valberedningens förslag till beslut. 

 
Skickas till: 
Akten 

Den valda 
Troman 

HR 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

  





Datum:  10 juni 2020 § 57 Valärenden

Tjänstgörande ers.
JA JA NEJ
x x
x x
x x

Janice Boije Junerud (S) x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Daniel Jobark (S) x
x x
x x

Bo Persson (L) x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Bengt-Göran Pettersson x
x x
x x

Totalt 24 17

x

x

x

Bodil Toll, ledamot (M)
Miriam Malm, ledamot (V)
Maria Gard Günster, ledamot (C)
Johan Augustsson, ledamot (S)

Emma Solander, ledamot (MP)

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

Jimmy Norell, 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 (SD)
Roland Junerud, ledamot (S)

Madelaine Sloot, ledamot (V)
Per Malmsten, 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 (SN)

Gill Lagerberg, ledamot (S)
Johann Wolf, ledamot (SD)

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

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

Agneta Hagström, ledamot (M)

Harry Bouveng, ledamot (M)
Donald Löfving, ledamot (SD)

Patrik Isestad, ledamot (S)

Inger Andersson, ledamot (S)
Daniel Adborn, ledamot (L)

Agneta Tjärnhammar, ledamot (M)
Jean-Claude Menot, ledamot (SD)

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

AVSTÅR

x

NEJ

Bengt Holwaster, ledamot (MP)

Johan Forsman (S)

Bilaga B Voteringslista

Närvaro  Ärende § 57
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse:  
1. Tobias Östring (L) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden istället för Anna Eklund 

(L). 

2. Linda Walkeby (S) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden istället för Lena Öhman 
(S). 

Ärendet 
Daniel Adborn (L) nominerar Tobias Östring (L) till ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

istället för Anna Eklund (L). 
 

Patrik Isestad (S) nominerar Linda Walkeby (S) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
istället för Lena Öhman (S). 

 
Skickas till: 
Akten 

De valda  
HR 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

4. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Persson (L) till ersättare i Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund istället för Anna Eklund (L). 

Ärendet 
Daniel Adborn (L) nominerar Bo Persson (L) till ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
istället för Anna Eklund (L). 

 
Skickas till: 
Akten 
Den valda  

HR 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

5. AB Nynäshamnsbostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helena Göransson (L) till ersättare i AB Nynäshamnsbostäder 
istället för Anna Eklund (L). 

Ärendet 
Daniel Adborn (L) nominerar Helena Göransson (L) till ersättare i AB Nynäshamnsbostäder istället 
för Anna Eklund (L). 

Skickas till: 
Akten 

Den valda  
HR 
AB Nynäshamnsbostäder 
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

6. Tegeltraven AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helena Göransson (L) till ersättare i Tegeltraven AB istället för 
Anna Eklund (L). 

Ärendet 
Daniel Adborn (L) nominerar Helena Göransson (L) till ersättare i Tegeltraven AB istället för Anna 
Eklund (L). 

Skickas till: 
Akten 

Den valda  
HR 
Tegeltraven AB 
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

7. Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Dahl (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
istället för Ingrid Bergander (S). 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) nominerar Christer Dahl (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället 
för Ingrid Bergander (S). 

 
Skickas till: 
Akten 
De valda  

HR 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 57/20 KS/2020/0008/102 

Revisorerna 
Anders Engström (S), revisor, informerar om den kris- och väsentlighetsanalys av nämndernas 

verksamheter som revisorerna arbetar med. Revisionen bjuder regelbundet in företrädare från 
nämnderna för samtal. Framöver kommer socialnämndens arbetsutskott och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bjudas in till samtal. 

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 
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§ 59/20 KS/2020/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2020/0199/060-1 

Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 
motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun. 

 
KS/2020/0251/060-1 

Donald Löfving (SD), Johann Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med 
en motion om att utreda möjligheterna att starta en äldrenämnd. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 60/20 KS/2020/0019/109 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att 
det ska finnas en Drive-In-Bio på Estöplan under tiden Bio Vågen är stängd. 

2. till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att 
det skulle finnas en badstege på bryggan, södra sidan av 1:a pumpviken på Lövhagen. 

3. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande uppfräschning av runsten och skylt (SÖ 218), Billsta. 

Ärendet 
KS/2020/0217/061 
Ett medborgarförslag har inkommit den 24 april 2020 från  om att det ska finnas en 

Drive-In-Bio på Estöplan under tiden Bio Vågen är stängd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 

medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden. 
 

KS/2020/0230/061 
Ett medborgarförslag har inkommit den 5 maj 2020 från  om att det skulle finnas en 

badstege på bryggan, södra sidan av 1:a pumpviken på Lövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden. 

 

KS/2020/0200/061 
 har den 9 april 2020 inkommit med ett medborgarförslag om 

uppfräschning av runsten och skylt (SÖ 218), Billsta. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställarna 

Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 61/20 KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Gruppledarna för de i Nynäshamns kommunfullmäktige representerade partierna är överens om 

flera frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av COVID-19. I överenskommelsen 
anges att i den mån det är möjligt ska endast nödvändiga beslutsärenden vara med på 

dagordningen. Föredragningar och annan längre information undviks i så stor utsträckning det är 
möjligt. Kommunfullmäktiges presidium har därför tillsammans beslutat att följande ärenden skjuts 

upp: 

 
- 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. 
 

- Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras. 
 

- Svar på motion angående utmaningsrätt – en ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för vår 
kommun. 

 

- Svar på motion om att utreda en sänkning av förtroendevaldas arvoden. 
 

- Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i Polen. 
 

KS/2020/0010/102-16 
Södertörns tingsrätt har den 8 april 2020 bekräftat att Lena Öman entledigats som nämndeman. 

Tingsrätten begär med anledning av detta att fullmäktige utser ny nämndeman. 

 
KS/2017/0088/060-6 

Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 15 april inkommit 
med en återkallelse av motion avseende utredning av kommundelning. 

 

KS/2018/0444/061-3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 

om en hundgård i Ösmo. 
 

KS/2019/0373/061-3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att med förvaltningens 

redogörelse anse medborgarförslag om att upprusta Spångbro busshållplats med cykelställ ”pollare” 

besvarat. 
 

KS/2019/0474/061-3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 

om att anlägga en boulebana i Sunnerby. 

 
KS/2019/0475/061-3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 
om att anlägga en beachvolleyplan och rusta upp sandfotbollsplan i Sunnerby. 

 



 

PROTOKOLL Sida 21(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

KS(2019/0276/061-3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 

om stoppförbud på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan. 

 
KS/2016/0217/214-42 

Länsstyrelsen Stockholm meddelar att de beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut 
avseende detaljplan Kullsta 2 m.fl. 

 
KS/2020/0008/102-21 

Länsstyrelsen i Stockholm meddelar att ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige har utsetts. 

Carl Marcus (SD) har utsetts till ny ersättare istället för Elin Jederyd (SD). 
 

KS/2019/0476/061-3 
Kultur- och fritidsnämnden har den 4 maj 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om ett 

utomhusgym vid Sunnerby IP. 

 
KS/2020/0126/007-8 

Kommunstyrelsen har den 19 maj 2020 beslutat att anta förvaltningens svar på revisionsrapport om 
upphandling och inköp som sitt eget och översända det till revisorerna. Kommunstyrelsen beslutade 

även att Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en arbetsplan som redovisar hur arbetet i de 12 
punkterna ska genomföras samt vid varje tertialredovisning återrapportera arbetet till 

kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Akten 
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§ 62/20 KS/2020/0006/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 63/20 KS/2020/0022/042 

Årsredovisning 2019 - Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019. 
2. en reglering av ett negativt balanskravsresultat på -2,1mkr inte ska göras. 

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

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2019. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska 

och verksamhetsmässiga resultatet. 
 

Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och 
revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och 

fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat 
på -2,1mkr inte ska göras. 

3. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och 

dess helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2019 varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige.   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  

1. Föreslår kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019. 
2. Föreslår kommunfullmäktige att besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat 

på -2,1mkr inte ska göras. 
3. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och 

dess helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2019 varit 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2020, § 89. 

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet den 16 april 2020, § 43. Kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj ställdes in. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Bo Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
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§ 64/20 KS/2020/0024/042 

Årsredovisning 2019 - Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2019. 

Jäv 
Håkan Svanberg (M), Roland Junerud (S), Jimmy Norell (M) och Janice Boije Junerud (S) deltar inte 
i beslutet på grund av jäv. 

 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Håkan Svanberg (M). 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S).  

Johan Gillqvist (M) tjänstgör istället för Jimmy Norell (M). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 

verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2019. Redovisningen omfattar det 

ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 
 

Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2019. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 

miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2019. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2020, § 90. 
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet den 16 april 2020, § 44. Kommunfullmäktiges 

sammanträde i maj ställdes in. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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§ 65/20 KS/2020/0026/042 

Årsredovisning 2019 - Södertörns Brandförsvarsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
-  direktionen ska återkoppla med svar till kommunstyrelsen med anledning av revisionens 
påpekande.  

- godkänna årsredovisningen 2019 och bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 

Jäv 
Harry Bouveng (M) och Inger Andersson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). 
Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Inger Andersson (S). 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2019. 

Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen 
i dess helhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2019 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
- Att direktionen ska återkoppla med svar till kommunstyrelsen med anledning av revisionens 
påpekande.  

- Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2019 och 

bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2020, § 127. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns brandförsvarsförbund 
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§ 66/20 KS/2020/0025/042 

Årsredovisning 2019 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
Agneta Tjärnhammar (M), Roland Junerud (S) och Janice Boije Junerud (S) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv. 

 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 
2019. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas 

till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 

nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2019. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 

förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 maj 2020, § 130. 

Skickas till 
Akten 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
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§ 67/20 KS/2020/0028/042 

Årsredovisning 2019 - Södertörns överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
Agneta Tjärnhammar (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen och revisionsberättelse för år 2019. 

Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2019. 

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 maj 2020, § 129. 

Skickas till 
Akten 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
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§ 68/20 KS/2020/0027/042 

Årsredovisning 2019 - Södertörns upphandlingsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
Jan-Erik Ljusberg (SN) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 
Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2019.  
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive 

fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2019 och 

bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2019. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2019 och 
bevilja Södertörns upphandlingsnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 maj 2020, § 128. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns upphandlingsnämnd 
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§ 69/20 KS/2020/0029/042 

Revisionsrapport för år 2019 och ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

2. inte bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med den motivering som 

anges i revisorernas revisionsberättelse för år 2019, 
3. i övrigt bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ, 

4. nämndens ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden entledigas från sitt uppdrag som 
ordförande samt kommunalråd, enligt kommunallagen 4 kap. 10 §. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som bifogas protokollet som bilaga D. 

Lena Dafgård (SN) och Jan-Erik Ljusberg (SN) lämnar in ett särskilt yttrande gällande miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden som bifogas som bilaga E.  

 

Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Annie Östlingsson (M), Marcus Svinhufvud (M), 
Håkan Svanberg (M), Agneta Hagström (M), Per Malmsten (M), Anders Karlsson (M), Jimmy Norell 

(M), Bo Persson (L), Maria Gard Günster (C), Anton Gunnarsson (C), Antonella Pirrone (KD), Bengt-
Göran Pettersson (KD) och Aline Varre (-) (fd SN) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 2 och 4. 

Ärendet 
Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad 2 april 2020 avstyrkt att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för brister i styrning och kontroll av 

verksamhetens ekonomi. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i övrigt beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Presidiets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges presidium lägger fram två alternativa förslag till beslut, och föreslår att 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ett utav de två alternativen. 
 
Alternativ 1 
Fullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. inte bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med den motivering som 
anges i revisorernas revisionsberättelse för år 2019, 

2. i övrigt bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

 
Alternativ 2 
Fullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till om revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna. 
2. Bifall eller avslag till frågan om ansvarsfrihet ställs nämnd för nämnd. Tjänstgöring och jäv 
redovisas under respektive nämnd. 
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Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jäv 
Donald Löfving (SD), Marcus Svinhufvud (M), Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP), Erik 

Runeborg (SD), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Jimmy 
Norell (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

Johan Gillqvist (M) tjänstgör istället för Marcus Svinhufvud (M). 

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Gill Lagerberg (S). 

David Öberg (KD) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD). 
Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Jimmy Norell (M). 

Kommunfullmäktige består av 35 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Socialnämnden 

Jäv 
Janice Boije Junerud (S), Jean-Claude Menot (SD), Antonella Pirrone (KD), Greta Olin Landström 

(PPiN), Roland Junerud (S), Eva Wennerberg (C), Johann Wolf (SD) och Gunnel Jonsson (M) deltar 
inte i handläggningen på grund av jäv. 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 
Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Jean-Claude Menot (SD). 

Robert Norberg (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S). 

Anton Gunnarsson (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C). 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Gunnel Jonsson (M). 

Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Valnämnden 

Jäv 
Johan Augustsson (S), Greta Olin Landström (PPiN), Björn Larsson (SD), Bo Persson (L) och Gunnel 
Jonsson (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 
Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S). 

Robert Norberg (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN). 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Gunnel Jonsson (M). 

Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Kommunstyrelsen 

Jäv 
Patrik Isestad (S), Harry Bouveng (M), Donald Löfving (SD), Janice Boije Junerud (S), Agneta 

Tjärnhammar (M), Jean-Claude Menot (SD), Inger Andersson (S), Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), 
Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP), Håkan Svanberg (M), Per Ranch (SN), Roland Junerud (S) 
och Bengt-Göran Pettersson (KD) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S). 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). 
Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD). 

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 
Johan Gillqvist (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 
David Öberg (KD) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD) 

Kommunfullmäktige består av 33 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Jäv 
Maria Gard Günster (C), Daniel Jobark (S), Björn Larsson (SD), Per Malmsten (M), Fredrik 

Sönnergren (M), Johann Wolf (SD) och Bengt Holwaster (MP) deltar inte i handläggningen på grund 
av jäv. 

 
Anton Gunnarsson (C) tjänstgör istället för Maria Gard Günster (C). 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Daniel Jobark (S). 
Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Björn Larsson (SD). 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Per Malmsten (M). 

Jimmy Norell (M) tjänstgör som ordförande. 

Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Jäv 
Donald Löfving (SD), Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), Helen Sellström-Edberg (S), Johnny Edholm 

(S), Per Ranch (SN), Eva Wennerberg (C), Fredrik Sönnergren (M) och Gunnel Jonsson (M) deltar 
inte i handläggningen på grund av jäv. 
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Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M). 
Anton Gunnarsson (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C). 
Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M). 

Jimmy Norell (M) tjänstgör som ordförande. 

Kommunfullmäktige består av 36 beslutande ledamöter. Inger Andersson (S) och Johan Augustsson 
(S) lämnar sammanträdet under ärendet, beslutande ledamöter justeras till 34 stycken. 

Yrkanden 
Miriam Malm (V) yrkar bifall till revisorernas förslag till beslut med tilläggsyrkande om att nämndens 

ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska entledigas från sitt uppdrag som 
ordförande samt kommunalråd, enligt kommunallagen 4 kap. 10 §. 

Patrik Isestad (S), Jean-Claude Menot (SD) och Emma Solander (MP) yrkar bifall till revisorernas 
förslag till beslut samt bifall till Miriam Malms (V) tilläggsyrkande. 

 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till revisorernas förslag till beslut. 

 

Maria Gard Günster (C) yrkar att: 
1. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, i enlighet 

med alternativ 2 i presidiets förslag till kommunfullmäktige. 
 

2. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast i oktober 2020 redovisar till kommunfullmäktige hur 
beslutet kring organisationsutredningen genomförts (MSN § 35, 18 februari 2020). 

3. miljö och samhällsbyggnadsnämnden senast i oktober 2020 redovisar hur de föreslagna 
rekommendationer som lekmannarevisorernas revisionsberättelse för år 2019 och de auktoriserade 
revisorerna i PWC Grundläggande granskning 2019 verkställs under 2020. 

Håkan Svanberg (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Antonella Pirrone (KD), Agneta Tjärnhammar 

(M), Aline Varre (-) (fd. SN), Marcus Svinhufvud (M) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Maria 
Gard Günsters (C) yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
1. Bifall till Maria Gard Günsters (C) yrkande eller bifall till revisorernas förslag till beslut. 

2. I det fall kommunfullmäktige beslutar bifalla revisorernas förslag till beslut ställs proposition på 
bifall eller avslag till Miriam Malms (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
fullmäktige har beslutat att bifalla Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

 
Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall till Maria Gard Günsters (C) yrkande 
ställs mot bifall till revisorernas förslag. Ja-röst för bifall till Maria Gard Günsters (C) yrkande och 

nej-röst för bifall till revisorernas förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster för Maria Gard Günsters (C) förslag och 18 nej-röster för revisorernas förslag finner 
Ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag till beslut. 
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Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga F. 

Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

fullmäktige har beslutat att avslå Miriam Malms (V) tilläggsyrkande. 
 
Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall eller avslag till Miriam Malms (V) 

tilläggsyrkande. Ja-röst för att avslå och nej-röst för bifall till Miriam Malms (V) tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster för att avslå och 19 nej-röster för Miriam Malms (V) tilläggsyrkande finner 
Ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Miriam Malms (V) tilläggsyrkande. 

Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga F. 

Skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder 

  





 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 

Västerby  2020-06-10 
 
 
Särskilt yttrande beträffande prövningen av ansvarsfrihet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Vi har tagit del av revisorernas berättelse för 2019, där revisorerna avstyrker att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på grund av brister i styrning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi. Dessutom bedömer revisorerna att det föreligger en uppenbar risk för 
ekonomisk skada med anledning av dessa brister.  
 
Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende och vi kan därför inte bevilja 
ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 

Jan-Erik Ljusberg 
Ledamot i kommunfullmäktige,  
vice ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd 
samt styrelsesuppleant i Nynäshamnsbostäder 

 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



Datum:  10 juni 2020 § 69 Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänstgörande ers.
JA JA NEJ JA NEJ
x x x
x x x
x § 69 jäv, ingen ersättare

Janice Boije Junerud (S) x x
x x x
x x x
x x x
x Lämnat sammmanträdet under 

pågående punkt

x § 69 jäv, ingen ersättare

x § 69 jäv, Annie Östlingsson (M) x x
x x x
x x x
x Lämnat sammmanträdet under 

pågående punkt

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x § 69 jäv, Amanda Hedström x x
x x
x x x

Daniel Jobark (S) x x
x x x
x x x

Bo Persson (L) x x
x § 69 jäv, ingen ersättare

x § 69 jäv, ingen ersättare

x x x
x x x
x x x
x x x
x § 69 jäv, Anton Gunnarsson (C ) x x
x § 69 jäv, Anders Karlsson (M) x x
x x x
x x x
x § 69 jäv, ingen ersättare

x x x
x x x

Bengt-Göran Pettersson x x
x x x
x x x

Totalt 15 18 1 15 19

x

x

x

Bodil Toll, ledamot (M)
Miriam Malm, ledamot (V)
Maria Gard Günster, ledamot (C)
Johan Augustsson, ledamot (S)

x

Emma Solander, ledamot (MP)

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

Jimmy Norell, 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 (SD)
Roland Junerud, ledamot (S)

Madelaine Sloot, ledamot (V)
Per Malmsten, 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 (SN)

Gill Lagerberg, ledamot (S)
Johann Wolf, ledamot (SD)

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

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

Agneta Hagström, ledamot (M)

Harry Bouveng, ledamot (M)
Donald Löfving, ledamot (SD)

Patrik Isestad, ledamot (S)

Inger Andersson, ledamot (S)
Daniel Adborn, ledamot (L)

Agneta Tjärnhammar, ledamot (M)
Jean-Claude Menot, ledamot (SD)

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

AVSTÅR

x

NEJ

Bengt Holwaster, ledamot (MP)

Johan Forsman (S)

Bilaga F Voteringslista

Närvaro  Ärende nr § 69, 
proposition 1

 Ärende nr § 69 
proposition 2

AVSTÅR
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§ 70/20 KS/2020/0021/041 

Fullmäktiges presidiums beredning av revisionens budget för 

2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Ärendet 
De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollinstrument. På 
kommunfullmäktiges uppdrag granskar de om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, 

effektivt och säkert sätt samt om räkenskaperna är rättvisande. 
 

Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god 

revisionssed. De förtroendevalda i nämnder och styrelser är ansvariga inför fullmäktige för hur de 
själva och deras anställda sköter kommunens verksamhet. Revisionsansvaret gäller styrningen, 

uppföljningen och kontrollen av nämndens verksamhet.  
 

De förtroendevalda revisorerna granskar hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda 

genomför sina uppdrag. På motsvarande sätt granskas de bolag som ägs av kommunen av särskilt 
utsedda lekmannarevisorer. Revisorernas arbete ska vara främjande och stödjande.  

 
Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och 

därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen anger 
kring revision. 

 

Kommunens revisionsverksamhet sorterar organisatoriskt och erhåller kommunbidragsfördelning 
från kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 
Kommunbidragsfördelningen till kommunrevisionen för 2021 föreslås vara oförändrad från 2020 och 

uppgå till 1,2 mnkr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att för år 2021 fastställa budgetramen för revisionsverksamheten till 1,2 mnkr. 

Presidiets förslag till kommunfullmäktige 
Att för år 2021 fastställa budgetramen för revisionsverksamheten till 1,2 mnkr. 

 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktiges presidium 2020-05-28, § 1. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 

nästa sammanträde. 
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Skickas till 
Akten 

Revisionen  

Kommunstyrelsen 
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§ 71/20 KS/2020/0023/042 

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en 

kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 
2020. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten 

ingår också en prognos för helårsutfallet 2020.  
 

Resultatet för perioden uppgår till ett överskott om 12,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 

är ett överskott på 39,7 miljoner kronor och  det är 7,7 miljoner kronor bättre än det budgeterade 
resultatet på 32,0 miljoner kronor. 

 
Under våren har landet och kommunen drabbats av coronapandemin och de ekonomiska 

förutsättningarna har förändrats löpande. Regeringen har utlovat kompensation för kostnader 

kopplade till pandemin och även om detaljerna inte är helt klargjorda gör förvaltningen i nuläget 
bedömningen att underskott som direkt kan härledas till coronapandemin inte kräver åtgärder för att 

komma i balans.  
 

De tillkommande medlen från regeringen inkommer centralt i kommunen som generella statsbidrag 

och en djupare analys och eventuell fördelning ska göras och beaktas i samband med 
delårsbokslutet efter augusti. 

 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 19 maj beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för SBR (satsvis biologisk rening) på 
Nynäshamns reningsverk med 13 miljoner kronor. Finansieringen av utökningen sker genom att 

ianspråkta 13 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för Vas investeringsplan 2020-2023 för 

upprustning av verk och pumpstationer. 
 

Kommunstyrelsen har noterat att barn- och utbildningsnämnden hemställt hos kommunfullmäktige 
om en utökning av nämndens budgetram med anledning av förhyrning av tillfälliga lokaler för 

förskola i Sunnerby. Frågan är planerad att behandlas i samband med kommunens delårsbokslut per 

sista augusti.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2020 

2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas till 

    coronapandemin jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. 
3. enligt miljö och samhällsbyggnadsnämndens begäran utöka investeringsbudgeten för SBR 

   Nynäshamns reningsverk med 13 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet blir 38,5 
   miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2020. 

2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas till 
    coronapandemin jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. 

3. enligt miljö och samhällsbyggnadsnämndens begäran utöka investeringsbudgeten för SBR 
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   Nynäshamns reningsverk med 13 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet blir 38,5 
   miljoner kronor. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2020, § 152. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 

nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 72/20         KS/2019/0248/012 

Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala 

utförare i Nynäshamns kommun, mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

Ärendet 
Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige, inför varje ny mandatperiod, anta ett 

program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. Enligt 5 kap. 3 § Kommunallagen (2017:725), KL, ska programmet utöver mål och riktlinjer 

även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses.  

 
Kommunens nämnder ska sedan, med kommunfullmäktiges program som grund, utarbeta en årlig 

plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga 
utförare oavsett driftsform. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp i samband 

med årsredovisningen. Kommunfullmäktiges program ställer inte detaljerade krav på hur 
uppföljningsplanen ska utformas utan det är upp till varje nämnd att utifrån speciallagstiftning och 

behov bestämma det. 

 
Utöver uppföljningsansvaret ger programmet nämnderna i uppdrag att tillförsäkra att samtliga avtal 

som tecknas med privata utförare möjliggör allmänhetens insyn i den verksamhet som lämnats över 
på den privata utföraren.  

 
Det föreslagna programmet ska gälla för mandatperioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 13 februari 2020, § 13. Kommunfullmäktige beslutade 
då att återremittera ärendet för att justera texten under rubrik 4.1 Huvudman i programmet i 

enlighet med barn- och utbildningsnämnden yttrande. I kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2020 motiveras varför en ändring av programmet i linje med 

barn- och utbildningsnämndens förslag inte bör genomföras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till program för uppföljning och 
tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till program för uppföljning och 

tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 52. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Ordförandes (M) 
yrkande om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 



 

PROTOKOLL Sida 39(39) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs till 

nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten  
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