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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2020-09-17 
Anslaget sätts upp: 2020-09-25             Anslaget tas ned: 2020-10-18 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Malin Söderlund 

Plats och tid 
Folkets hus, Mysingen, 2020-09-17 klockan 14.00 – 18.06 
Ajournering 14.24-14.40, 15.25-15-33 och 16.31-16.47 

Beslutande 

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning   

 

 

  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 73 – 93 
Paragraferna behandlades i ordningen § 73-75, 93, 76-92  

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-09-24 klockan 18.00 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Fredrik Sönnergren (M) 

ordförande 

 

 

 
 
 
 
 
Patrik Isestad (S)     Harry Bouveng (M) 
justerare      justerare  

 
 

 

Malin Söderlund 
sekreterare  
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Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 
Donald Löfving (SD) 

Ola Hägg (S) 
Aline Varre (-) (fd SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Jean-Claude Menot (SD) 
Inger Andersson (S), distans 
Daniel Adborn (L) 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M) 

Sophie Sandin (V) tjänstgör istället för Miriam Malm (V) § 73-75 och § 93 
Miriam Malm (V) tjänstgörande från och med § 76, från klockan 14.10 
Maria Gard Günster (C) 
Johan Augustsson (S) till § 91, till klockan 17.31 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) § 92 
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) 
Liselott Vahermägi (S) 

Björn Larsson (SD) 
Agneta Hagström (M) 
Sophia Stureson (L) 
Johnny Edholm (S) 
Per Ranch (SN) 
Madelaine Sloot (V) 
Per Malmsten (M) 

Lars Herling (SD) tjänstgör istället för Erik Runeborg (SD) 
Roland Junerud (S) 
Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S) 
Wiweca Stålbrandt Åhlund (SD) tjänstgör istället för Johann Wolf (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) (fd SN), distans 
Johan Forsman (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD) 
Bengt Holwaster (MP) 
Johan Gillqvist (M) tjänstgör istället för Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande § 73-75 och § 93 
Jimmy Norell (M) tjänstgörande från och med § 76, från klockan 14.25 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Johan Gillqvist (M), tjänstgörande § 73-75 och § 93, därefter ej tjänstgörande 
Fredrik Brodin (M) 

Anders Karlsson (M) 
Georgios Tsiouras (M) 
Bo Persson (L) 
Kaisa Persson (L) 
David Öberg (KD) 
Janice Boije Junerud (S), distans, tjänstgörande § 92 
Daniel Jobark (S) 

Amanda Hedström (S) 
Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S), distans 
Sophie Sandin (V), tjänstgörande § 73-75 och § 93, därefter ej tjänstgörande 
Anders Eriksson (MP), distans 
Carl Marcus (SD) 
Irene Ångström (SN)  

Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Robert Norberg (PPiN), distans 
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§ 73/20  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 
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§ 74/20  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 
 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 3 september 
2020.  
 
Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 8 september 2020. 

 
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 4 september 2020.  
 
_______________ 
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§ 75/20 

Justering av sammanträdets protokoll 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Isestad (S) och Harry Bouveng (M) att tillsammans med 
ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 24 september 2020 klockan 
18.00.  

Yrkanden 
Harry Bouveng yrkar att § 93 ska hanteras direkt. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Harry Bouvengs 
(M) yrkande. 

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

kommunfullmäktige beslutar att bifalla Harry Bouvengs (M) yrkande om att § 93 hanteras direkt. 
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§ 76/20 KS/2020/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Carola Nygren (V) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
2. Karolina Starck (C) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

3. Lars Herling (SD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med den 1 
oktober 2020. 

Ärendet 
KS/2020/0010/102-28 

Carola Nygren (V) har den 11 augusti 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
KS/20200010/102-29 
Karolina Starck (C) har den 28 augusti 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 

KS/2020/0010/102-30 
Lars Herling (SD) har den 8 september 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 1 oktober 2020. 

Skickas till 
Akten 

Carola Nygren 
Lars Herling 
Länsstyrelsen 
Troman 
HR 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 77/20 KS/2020/0008/102 

Valärenden 

Inga valärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten 
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§ 78/20 KS/2020/0010/102 

Revisorerna 

Revisor Karin Nes Ferm (SD) informerar om revisionens uppdrag.  

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 
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§ 79/20 KS/2020/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2020/0284/060-1 
Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) har den 12 juni 2020 inkommit med en motion om 
att utreda möjligheterna om att hålla kommunfullmäktige i kommunens egna lokaler. 
 
KS/2020/0255/060-1 

Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) har den 28 maj 2020 inkommit med en motion om 
att bygga om delar av sjukhusets lokaler till skola. 

Skickas till 
Akten 
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§ 80/20  

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att parkeringsplatsen på Ringvägen/Strandvägen görs mindre, tidsbegränsad 

parkering m.m. 
2. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 

gällande att en skyddsväg upprättas i korsningen Vårfruvägen och Utsiktsvägen. 
3. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 

gällande att installera någon form av farthinder på den enkelriktade delen av Ringvägen. 

Ärendet 
KS/2020/0279/061 
Ett medborgarförslag har inkommit den 11 juni 2020 från  om att parkeringsplatsen 
på Ringvägen/Strandvägen görs mindre, tidsbegränsad parkering m.m. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
KS/2020/0303/061 
Ett medborgarförslag har inkommit den 23 juni 2020 från  och  
om att en skyddsväg upprättas i korsningen Vårfruvägen och Utsiktsvägen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
KS/2020/0339/061 

Ett medborgarförslag har inkommit den 3 augusti 2020 från  om att installera 
någon form av farthinder på den enkelriktade delen av Ringvägen. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställarna 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 81/20 KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2019/0413/061-3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 19 maj 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 
om att muddra och fylla på sand vid badplatsen, Stora Vika.  
 
KS/2019/0445/061-3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 19 maj 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 
om att röja stranden vid Stora vika. 
 
KS/2018/0134/061-3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 19 maj 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 
om förbättring av parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan. 
 

KS/2019/0185/061-3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 19 maj 2020 beslutat att  
1. avslå medborgarförslaget 
2. uppdra till förvaltningen att ta med i arbetet med belysningen på platsen i vidare planering. 
 
KS/2016/0217/214-46 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 angående antagande av detaljplan för Kullsta 2 
m.fl. Den 2 juni 2020 sändes lagakraftbevis till kommunstyrelseförvaltningen och beslutet fick laga 

kraft den 18 maj 2020. 
 
KS/2020/0035/008-2 
Socialnämnden beslutade den 16 juni 2020 att överlämna förvaltningens rapport över ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS första kvartalet 2020. 
 
KS/2020/0001/009-135 

Socialnämnden beslutade den 16 juni 2020 om att anta den rättade prislistan för äldreomsorgen och 
funktionshinderområdet för år 2020. 
 
KS/2017/0110/260-9 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2020 att:  

- notera protokollet från sammanträde med kommunstyrelsens och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2020,  

- detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas 
 
KS/2020/0008/102-30 
Länsstyrelsen i Stockholm har den 30 juni 2020 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige istället för 
Eva-Lena Persson (S) från och med den 30 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022. Ny ersättare 
är Lars-Åke Lundin (S). 
 

KS/2020/0008/102-31 
Länsstyrelsen i Stockholm har den 30 juni 2020 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige istället för 
Anna Eklund (L) från och med den 30 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022. Ny ersättare är 
Kaisa Persson (L).  
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§ 82/20 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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§ 83/20 KS/2020/0021/041 

Budget för revisionen 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2021 fastställa budgetramen för revisionsverksamheten till 
1,2mnkr. 
 

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. Ärendet behandlades även 
av kommunfullmäktige 2020-06-10, § 70,  som då beslutade att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L), Harry Bouveng (M) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

Skickas till 
Akten 

Revisionen  
Kommunstyrelsen 
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§ 84/20 KS/2020/0023/042 

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun samt utöka 

investeringsbudget för SBR Nynäshamns reningsverk 

Kommunfullmäktiges beslut 
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. 

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. 
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§ 84/20                                                                                              KS/2020/0023/042 
 
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 
   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. Ärendet 
behandlades även av kommunfullmäktige den 10 juni 2020, § 71, som då beslutade att bordlägga 
ärendet. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Miriam Malm (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1 och 3 om att: 

- Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2020. 
- 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. 
 

Miriam Malm (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 2 om att: 
- 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. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
eller bifall till Miriam Malms (V) förslag. 

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

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen   Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 85/20         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 anta förslag till program för uppföljning och tillsyn av privata och 
kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 

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. Ärendet 
behandlades även av kommunfullmäktige den 10 juni 2020, § 72, som då beslutade att bordlägga 

ärendet. 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85/20         KS/2019/0248/012 

Skickas till 
Akten  

Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Södertörns upphandlingsnämnd 
AB Nynäshamnsbostäder 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86/20 KS/2020/0250/206 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att: 

1. beräkningarna för justeringarna redovisas. 
2. att konsekvenserna för berörda brukare redovisas. 
3. att ärendet skickas till organisationen som remissinstans på sedvanligt sätt. 

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

Ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde den 28 januari 2020 beslutade nämnden att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att utreda om maxtaxan ska höjas samt om avgiften för 
familjerådgivning ska höjas. Socialförvaltningen har i dialog med nämnden utvidgat uppdraget till att 
omfatta en översyn av såväl maxtaxa som avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 
år 2020. 
 

Avgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde i Nynäshamn har inte genomlysts sedan år 
2014 då en översyn med förslag på förändringar genomfördes. Kommunfullmäktige beslutade enligt 
förvaltningens förslag, förutom att hemtjänsttaxan skulle förbi densamma, att dessa förändringar 
skulle gälla från och med år 2015. Kommunfullmäktige beslutade även enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag att återremittera punkt 5.3.2 st. gällande skäliga kostnader 
för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling. Ny översyn av egenavgifter för placeringar 
för personer med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning gjordes år 2016 och 

antogs av kommunfullmäktige samma år (SON/2014/0310/806-10). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt  

    Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex  
    respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2, 
3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
    samt att 
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt  
    Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex  

    respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2, 
3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
    samt att 
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 



 

PROTOKOLL Sida 20(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-09-17 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 86/20 KS/2020/0250/206 

Ärendet hanterades på kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020, § 158. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S) och Per Ranch (SN) yrkar att ärendet återremitteras för att: 
1. beräkningarna för justeringarna redovisas.
2. att konsekvenserna för berörda brukare redovisas.
3. att ärendet skickas till organisationen som remissinstans på sedvanligt sätt.

Greta Olin Landström (PPiN), Jean-Claude Menot (SD), Johan Augustsson (S), Antonella Pirrone 
(KD) yrkar bifall till Patrik Isestads (S), Ola Häggs (S) och Per Ranchs (SN) återremissyrkande. 

Sammanträdet ajourneras 15.25-15.33. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till 
återremissyrkandet från Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S) och Per Ranch (SN). 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Patrik Isestads (S), Ola Häggs (S) och Per Ranchs (SN) 
återremissyrkande om att: 

1. beräkningarna för justeringarna redovisas.
2. att konsekvenserna för berörda brukare redovisas.
3. att ärendet skickas till organisationen som remissinstans på sedvanligt sätt.

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-17 

Återremissyrkande beträffande översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde från 2020, med förslag till förändringar, § 86 
 

Bakgrund 
Vi håller med om att maxtaxan och avgifterna behöver justeras, eftersom avgifterna inte har justerats sedan 2014. 
Vi anser också att det är ett bra förslag att årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, 
konsumentprisindex respektive kommunens självkostnad.  
 

Däremot är det oacceptabelt att brukarna ska drabbas av en stor höjning på en gång för att vår kommunen inte har 
reglerat avgiften successivt under dessa sex år. En successiv höjning behöver också göras först innan justeringen 
efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex (KPI) respektive kommunens självkostnad genomförs. Vi 
saknar också underlag för hur beräkningen har gjorts för att komma fram till förslagen beträffande höjningen av 
maxtaxa och avgifter. I tabellen nedan finns några exempel där vi jämför den föreslagna ökningarna med vad 
höjningarna enligt prisbasbelopp respektive KPI blir.  
 

Specifikation  Enhet  2014  2020  Ökning  Ökning %  Ökning/år % 

Maxtaxa  kr / mån  1 772  2 125  353  19,9%  2,6% 

Familjerådgivning  kr / samtal  250  350  100  40,0%  5,0% 

Hemtjänst  kr / timme  295  354  59,00  20,0%  2,7% 

Familjehem  kr / dygn  33  69  36,00  109,1%  11,1% 

Prisbasbelopp  1960 = 4 200  44 400  47 300  2 900  6,5%  1,0% 

KPI  1980 = 100  312,68  333,91  21,23  6,8%  1,0% 
 

Yrkande 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på återremiss beträffande översyn av maxtaxa och avgifter i vår kommun 
och vi vill: 
 

1. att beräkningarna för justeringarna redovisas  
 

2. att konsekvenserna för berörda brukare redovisas 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 

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

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 

 



 

PROTOKOLL Sida 21(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87/20 KS/2018/0237/251 

Tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av 

Vidbynäs 1:3, gällande tomt för förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

 Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 

Ärendet 
I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med 
en mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för 
att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden. Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m 
fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 2018-05-04/2018-05-07, vann laga 

kraft den 11 september 2018.  

Enligt Exploateringsavtalet ska kommunen köpa in en fastighet inom planområdet för förskola när 
fastighetsbildningen i projektet vunnit laga kraft. Köpeskillingen är satt till 3 miljoner kronor och 
fastighetsbildningen uppskattas slutföras under 2020. Enligt kommunens Barn- och 
utbildningsförvaltning, BUF, kan en byggnation av ny förskola på platsen först motiveras då området 
Källberga har byggts ut med tillräckligt många bostäder för att det ska finnas ett underlag för 
förskolan.   Exploatören i projektet har som önskemål att förskolan ska finnas på plats när de första 

nya invånarna i området Källberga flyttar in. Alltså i ett mycket tidigare skede än vad kommunen 
kan motivera en utbyggnad på. Exploatören önskar även att en skola med årsklasserna förskoleklass 
upp till årskurs 3 ska byggas på platsen, utöver nämnd förskola.  

I och med detta har Exploatören inkommit med en förfrågan om de kan sälja tomten till en privat 
aktör, som kan anordna och driva både förskola och skola F-3 på platsen i tidigt skede, istället för 
att kommunen ska köpa in tomten och anordna en kommunal förskola på platsen. Dialog har förts 
med kommunens lokalstrateg och med BUF, vilka inte haft några invändningar mot Exploatörens 

förslag. Ett tilläggsavtal som reglerar detta är därför framtaget. Tilläggsavtalet anger att Exploatören 
ska tillse utbyggnad av privat förskola i projektet. Om Exploatören inte har säkrat utbyggnad av 
privat förskola ska kommunen erbjudas att köpa markområdet efter 5 år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

 Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

 Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

 Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

 Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020, § 159.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S) och Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens  

förslag. 



 

PROTOKOLL Sida 22(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87/20 KS/2018/0237/251 

Skickas till 
Akten 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88/20 KS/2020/0231/260 

Markåtkomst vid ny cirkulationsplats, Källberga 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

 Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 

 Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  

 Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 

Ärendet 
I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med 
en mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för 
att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden.  

Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 
2018-05-04/2018-05-07, vann laga kraft den 11 september 2018. 

För att möjliggöra utbyggnaden av den cirkulationsplats vid väg 539, Muskövägen, som detaljplanen 
medger har tre avtal tagits fram för att säkerställa markåtkomseten för cirkulationsplatsen.   

Avtalen tecknades 2018-02-06/2018-02-08 respektive 2018-02-06 av parterna och av dåvarande 
mark- och exploateringschef för kommunens räkning. I dialog med Lantmäteriet vid ansökan om 
lantmäteriförrättning enligt avtalen framkom att mark- och exploateringschefen inte hade delegation 
att teckna avtalen för kommunens räkning, utan att beslut måste lyftas till Kommunfullmäktige, KF. 
Efter godkännande av KF i enlighet med detta tjänsteutlåtande, ska befintliga avtal skrivas under 

igen av samtliga parter och sedan skickas till Lantmäteriet för fullföljande av förvärv av fast 
egendom enligt avtalen.  

Som ett resultat av den ökade trafikmängd som blir när Källberga byggs ut kommer en 
cirkulationsplats anläggas vid väg 539, Muskövägen. Påfartsområdet från Sittesta mot Muskövägen, 
som i dagsläget förvaltas av gemensamhetsanläggningen Sittesta ga:3, kommer därför få en ändrad 
sträckning och utformning.  

En överenskommelse har tagits fram med Samfällighetsföreningen som ansvarar för Sittesta ga:3 

och Exploatören i projektet Källberga. Överenskommelsen ger tillstånd för intrång gällande 
ombyggnationen av cirkulationsplatsen, samt anger att Samfällighetsföreningen ska söka 
omprövning av gemensamhetsanläggningen via lantmäteriförrättning på Exploatörens bekostnad. 

Två avtal har även tagits fram med fastighetsägarna till Sittesta 1:16 och fastighetsägarna till 
Sittesta 1:22. Fastighetsägarna upplåter de markområden som är utlagt som allmän platsmark med 
enskilt huvudmannaskap i detaljplanen till kommunen för nytt påfartsområde mot ny 
cirkulationsplats. Vägområdet kommer att ingå i Sittesta ga:3 och förvaltas med enskilt 

huvudmannaskap av Samfällighetsföreningen. 

Fastighetsägarna överlåter även de markområden som är utlagt som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap till kommunen. Kommunen ansöker om fastighetsbildning på Exploatörens 
bekostnad. Ersättning för marken bekostas av Exploatören i projektet Källberga.  

 
 



 

PROTOKOLL Sida 24(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88/20 KS/2020/0231/260 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:  

 Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 

 Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  

 Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 

 Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  

 Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020, § 160. 

Skickas till 
Akten 

   



 

PROTOKOLL Sida 25(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89/20 KS/2019/0087/253 

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Österby 1:34, vid 

Lundby 1:80 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av del av 
Österby 1:34 med ett markpris på 275 kr/kvm. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Johan Augustsson (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), 
Johan Forsman (S), Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Kommunen fick 2019 in en förfrågan om att köpa mark för enfamiljshus på del av kommunens 
fastighet Österby 1:34. Förfrågan gäller en tomt på ca 2 000 kvm bredvid fastigheten Lundby 1:80, 
som ägs av den sökandes föräldrar, och ligger längs Sorundavägen, precis vid norra 
kommungränsen mot Haninge kommun. Se bifogade kartbilder. Den sökande önskar med 
markköpet flytta närmare sina föräldrar med sin familj och bygga ett eko-hus som han erbjuder sig 
visa upp för kommunen och intresserade aktörer.  
 

Markområdet består av skog och ligger i en brant sluttande bergsterräng. Vid platsbesöket 
upptäcktes en stor mängd skräp och bråte dumpat i området. Hela den tänkta fastigheten ligger 
inom en regionalt utpekad grön värdekärna inom Hanvedenkilen. Den ligger även inom utökat 
strandskydd. Om dessa faktorer utgör hinder för nybyggnation av enfamiljshus avgörs i samband 
med ansökan om förhandsbesked för bygglov och ansökan om strandskyddsdispens.   
 
Mark och exploatering, MEX, har tagit fram en värdering på 380 kr/kvm vilket ger en köpeskilling på 

760 000 kr för en tomt på 2 000 kvm. Detta exkl. förrättningskostnader för avstyckning.  
Värderingen bygger på en ortprisanalys där man med hjälp av värderingsprogrammet 
Värderingsdata har hittat 10 jämförbara försäljningar i närområdet. Medelpriset på dessa 10 
försäljningar ligger på 476 kr/kvm. Eftersom markförutsättningarna anses lite sämre för 
värderingsobjektet, har en reducering gjorts på 20 %.  
 
Den sökande anser att föreslaget markpris på 380 kr/kvm är alldeles för högt för markområdet med 

tanke på markens förutsättningar och att stora bergmassor behöver sprängas för att iordningställa 
tomten inför byggnation. Den sökandes absoluta maxpris är 550 000 kr, vilket ger ett 
kvadratmeterpris på 275 kr/kvm. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp på del av fastigheten Österby 1:34, vid 

Lundby 1:80.  
 
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 
försäljning av del av Österby 1:34 med ett markpris på 275 kr/kvm.  

  



 

PROTOKOLL Sida 26(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89/20 KS/2019/0087/253 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt punkten ovan, ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra försäljning av del 
av Österby 1:34. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 17 juni 2020, § 163. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Bengt Holwaster (MP) och Johan Augustsson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 

Harry Bouveng (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Lena Dafgård (SN), Jean-Claude Menot (SD), 
Daniel Adborn, Miriam Malm (V), Maria Gard-Günster (C) och Agneta Hagström (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
eller bifall till förvaltningens förslag. 

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

kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra försäljning av del av Österby 1:34 med ett markpris på 275 kr/kvm. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 16.31-16.47. 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringsenheten 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90/20 KS/2019/0543/061 

Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om införande av e-förslag under en prövotid om ett (1) år enligt de 
villkor som redovisas i förvaltningens utredning. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt särskilda 
yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

Ärendet 
Som ett delprojekt till kommunens digitaliseringsprojekt ”Framtagande av digital strategi för 
Nynäshamns kommun” tog en projektgrupp år 2018 fram ett förslag på handlingsplan för ökad 
öppenhet och lättillgänglighet via digitala arenor. I handlingsplanen föreslås att e-förslag införs för 
att skapa ökad delaktighet, öppenhet och engagemang.1  
 
Samtidigt som digitaliseringsprojektet tog fram handlingsplanen inkom ett medborgarförslag till 

kommunen i mars 2018. Förslagsställaren önskade att hanteringen av medborgarförslag skulle 
reformeras då de idag behandlas oavsett rimlighet och därmed tar upp mycket tid av kommunens 
tjänstemän. Förslagsställaren förslog att Nynäshamns kommun övergick till e-förslag. 
Förslagsställaren menade att ett system som kräver att fler personer står bakom ett förslag avlastar 
tjänstemännen, ger en större dignitet till förslag som kommer upp till behandling och ökar 
möjligheten till diskussion och dialog med fler involverade.2  
 

Mot bakgrund av ovanstående interna och externa krav på en reformering av  
medborgarförslagsprocessen togs en rapport fram av kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad 
hantering av medborgarförslag –e-förslag som alternativ metod. I rapporten redogjordes för e-
förslag som metod samt hur andra kommuner arbetat med detta. Kommunstyrelsen beslutade i 
december 2018 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram en process för hur ett 
införande av e-förslag i Nynäshamns kommun skulle kunna se ut.  
Kommunstyrelseförvaltningen har i juni 2019 redogjort för det pågående arbetet på 

kommunstyrelsens sammanträde.  
I december 2019 skickades kommunstyrelseförvaltningens förslag till införande av e-förslag ut på 
remiss till de andra nämnderna. Nedan redovisas nämndernas ställningstaganden och synpunkter.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
om införande av e-förslag under en prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i 
förvaltningens utredning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om införande av e-förslag under en 
prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i förvaltningens utredning. 

                                           
1 Kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad hantering av medborgarförslag - e-förslag som alternativ metod, dnr  

KS/2018/0162/061-3, sid 4 

2 Kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad hantering av medborgarförslag - e-förslag som alternativ metod, dnr 
KS/2018/0162/061-3, sid 1 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90/20 KS/2019/0543/061 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020, § 188. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Lena Dafgård (SN) yrkar även att: 
- Istället för att antal röster ska avgöra vilka e-förslag som ska gå vidare, anser vi att vår kommun 
ska kunna hjälpa till och vara ett stöd för dem som vill skriva medborgarförslag, så att förslagen rör 
en fråga där kommunen har beslutanderätt och att medborgarförslagen utformas på ett formellt 
korrekt sätt. 
 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
eller bifall till Lena Dafgårds (SN) avslagsyrkande med tillägg. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om införande av e-förslag 
under en prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i förvaltningens utredning. 

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 

  



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-17 

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun, § 90 

 
Bakgrund 
E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till vår kommuns 
webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. Får 
förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte får 
tillräckligt många röster avslås. 
 
På detta sätt får medborgarna en möjlig direktlänk in i den politiska processen där de kan lyfta frågor 
som är viktiga för dem snarare än att invänta att de förtroendevalda väljer att lyfta fram det.  
 
Skillnad mellan e-förslag och medborgarförslag 
Det är frivilligt för vår kommun att införa medborgarförslag. Om ett sådant beslut är fattat ska 
medborgarförslag alltid behandlas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. 
Formerna för medborgarförslag är reglerat i kommunallagens 8:e kapitel. Medborgarförslag ska väckas i 
fullmäktige, som sedan kan delegera beslutanderätten till en nämnd. Förslagsställaren ska vara 
folkbokförd i vår kommun och förslaget ska lämnas in på papper och vara egenhändigt underskrivet. 
 
Formen för e-förslag är dock inte reglerat i lag. Det är därför helt upp till vår kommun att besluta om 
handläggningsprocess och villkor. 
 
Budget - en förutsättning för att genomföra e-förslag och medborgarförslag 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti ser finansieringen som det största problemet, oavsett om det 
gäller e-förslag eller medborgarförslag. Hittills har det inte funnits några pengar avsatta i budgeten för att 
realisera förslagen. Nästan alla medborgarförslag hittills har blivit avslagna alternativt besvarade, men 
inte bifallna, beroende på att det inte finns någon finansiering för att genomföra dem.  
 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti motionerade redan 2007 om att avsätta medel i budgeten för 
utredning och genomförande av medborgarförslag.  Kommunfullmäktige avslog tyvärr motionen 1

2008-11-05. Det är få medborgarförslag som inte kostar pengar och om det inte finns någon budget, så 
är det inte många förslag som har en chans att genomföras. Sorundanet Nynäshamns kommunparti har 
därför avsatt pengar i vår budget för medborgarförslag, men eftersom vi hittills inte har fått igenom vår 
budget, så finns det ingen finansiering för att genomföra medborgarförslag.  
 
   

1 https://sorundanet.se/2007-10-10.html 
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Som e-förslaget är utformat, ser vi stora problem med att de, som inte har tillgång till internet, får svårt att 
göra sin röst hörd och rösta på de förslag de tycker är bra respektive lägga egna förslag. Kontaktcenter, 
som föreslås hjälpa till med detta, finns bara i tätorten och i Ösmo. Sorunda saknar helt kontaktcenter 
och öppettiderna och tillgängligheten i Ösmo är starkt begränsade. Det blir inte likvärdiga villkor i hela 
kommunen och i alla åldersgrupper.  
 
Vi ser också svårigheter att säkerställa att de som röstar bara röstar en gång. Om man inte kan 
säkerställa detta, finns det risk att vissa e-förslag vinner tillräckligt många röster på “fusk”, medan andra 
förslag, där man röstar på ett korrekt sätt, kanske inte får tillräckligt många röster. Då blir det inte 
röstningsförfarandet demokratiskt. Det enda sätt som vi ser att säkerställa att röstningen sker korrekt är 
e-legitimation och det har inte alla.  
 
Vi anser också att det är medlemmar i vår kommun som ska kunna framföra förslag och rösta, dvs. 
invånarna och fastighetsägarna i vår kommun. Beträffande e-förslag föreslås att det är folkbokförda i vår 
kommun, som ska kunna rösta. Eftersom det är skattemedel, som måste tas för att genomföra förslag, 
tycker vi att det är märkligt att invånare från andra kommuner ska kunna påverka vad som ska 
genomföras i vår kommun utan att betala för det. 
 
 
Yrkande 

 
1. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag på införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

 
2. I stället för att antal röster ska avgöra vilka e-förslag som ska gå vidare, anser vi att vår kommun 

ska kunna hjälpa till och vara ett stöd för dem som vill skriva medborgarförslag, så att förslagen 
rör en fråga där kommunen har beslutanderätt och att medborgarförslagen utformas på ett 
formellt korrekt sätt.   
 
 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 

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

Per Ranch 
Ersättare i kommunstyrelsen, 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91/20 KS/2015/0220/265 

Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat 
på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, 

Stora Vika kalkbrott 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 
av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med 
utgångspunkt i kommunens värdering  
- att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 
reservatsbildande 
- att kommunstyrelsen följer upp om markförhandlingarna på något av de närmast kommande 

kommunstyrelsesammanträdena. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt särskilda 
yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
I och omkring kalkbrottet i Stora Vika finns många värden som är viktiga att skydda. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag att undersöka möjligheten att bilda 

naturreservat av kalkbrottet. Det finns geologiska, biologiska och kulturella värden samt värden för 
friluftsliv och rekreation. Värdena beskrivs mer ingående i förslag till föreskrifter och skötselplan för 
naturreservatet. Dessa återfinns i sin helhet på kommunens hemsida: 
http://www.nynashamn.se/storavikakalkbrott. 
 
Arbetet drivs i samarbete med kommunstyrelseförvaltningens enhet för mark och exploatering. 
Arbetsgruppen har nu kommit i ett läge där politiskt beslut krävs för att veta hur arbetet ska 

bedrivas framöver. Arbetsgruppen behöver veta hur kommunfullmäktige ställer sig till ett inköp av 
marken vid kalkbrottet i Stora Vika. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med någon av 

nedanstående alternativ: 
Alternativ 1 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 
av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
 
att kommunstyrelseförvaltningen (planeringsavdelningens enhet för mark- och exploatering) får i 

uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens 
värdering  
 
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 
reservatsbildande 
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Kommunfullmäktige 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91/20                                                                                     KS/2015/0220/265 
 
Alternativ 2 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott avslutas 

 
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilket av alternativen 2 a-c 
som är lämpligt att gå vidare med 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

- att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 
av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
- att kommunstyrelseförvaltningen (planeringsavdelningens enhet för mark- och exploatering) får i 
uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens 
värdering  
- att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 

reservatsbildande 
- att kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen om markförhandlingarna på 
något av de närmast kommande kommunstyrelsesammanträdena. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020, § 185. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av beslutsinstanser då 
kommunfullmäktige inte delegerar uppgifter direkt till förvaltningarna. Harry Bouveng (M) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar: 
- att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 
av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med 
utgångspunkt i kommunens värdering  
- att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 
reservatsbildande 
- att kommunstyrelsen följer upp om markförhandlingarna på något av de närmaste kommande 
kommunstyrelsesammanträdena. 

 
Greta Olin Landström (PPiN), Daniel Adborn (L) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Harry Bouvengs 
(M) yrkande.  
 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att:  

1. arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, 
inköp av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29. 

2. vår kommun sammanställer tidigare inventeringar av föroreningar från miljöfarlig 
verksamhet för att få en översiktlig bild av omfattningen av föroreningarna och vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 

3. vår kommun utifrån sammanställningen i punkt 2 gör en övergripande bedömning av de 
ekonomiska risker och ansvar som vår kommun ikläder sig i samband med eventuellt köp. 

 
Emma Solander (MP) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 
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§ 91/20                                                                                     KS/2015/0220/265 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Proposition 1 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag med Harry Bouvengs (M) tilläggsyrkande om ändring 
av beslutsinstanser. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Harry Bouvengs (M) tilläggsyrkande om ändring av 
beslutsinstanser: 

- att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 
av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med 
utgångspunkt i kommunens värdering  
- att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 
reservatsbildande 

- att kommunstyrelsen följer upp om markförhandlingarna på något av de närmast kommande 
kommunstyrelsesammanträdena. 
 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Skickas till 
Akten  
Planchef  
Kommunekolog 
  



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-17 

Tilläggsyrkande rörande bildande av naturreservat i Stora Vika, § 91 

 
Bakgrund 
Att samhället Stora Vika har en stor potential vet alla som varit där. Inte minst under den här sommaren 
har det varit tydligt att Stora Vika och kalkbrottet är en mycket stor turistattraktion. Samhället och dess 
omgivningar har dock varit utsatt för omfattande miljöpåverkan från flera olika verksamheter under lång 
tid. 
 
Industrihistoriskt intressant 
Kalkbrytningen började 1949 och fabriken var då en av världens största och modernaste med en 
kapacitet på cirka 1 200 ton cement per dygn. Stora Vika fortsatte att växa och kom att stå på topp under 
framförallt 1950- och 1960-talen. 1952 invigdes affären med tillhörande postkontor och 1955 stod den 
egna skolan färdig med plats för 400 elever. Invånarantalet var då 1000 personer. Under 1970-talet 
började den stora cementfabriken bli dyr i drift. Cementen tillverkades enligt den s.k. våtmetoden, vilken 
var mycket energikrävande. Till sist gjorde konkurrensen från bland annat polsk betongindustri att 
anläggningen i Stora Vika blev olönsam. Vid årsskiftet 1980/1981 lades tillverkningen ned. Efter 
nedläggningen stod fabriken tom i många år. Kalkbrottet vattenfylldes så småningom och kom att bilda 
en konstgjord sjö av ganska stora mått. Följande verksamheter med stor miljöpåverkan har funnits i 
Stora Vika: 
 

● Skånska Cementgjuteriet, numera Heidelberg Cement - tillverkning av cement. Verksamheten 

förbrukade årligen bl.a. 600 000 ton kalksten, 50 000 ton lera, 80 000 ton kol och 45 miljoner 
kilowattimmar elektrisk energi. 
  

● Nycol - Tillverkning av kolbränsle i pulver- och slurryform, kolslurry. 

  

● Rondeco, senare Bedminster - kompostering av hushållsopor, slutade med konkurs. 

Verksamheten tog dagligen emot 70 ton avfall. Även flisning av kreosotimpregnerade 
järnvägsslipers. 
  

● Talloil - Tillverkning av biooljor, bland annat tallbecksolja, i dagbrottet och fabriksbyggnaderna. 

Tallolja är en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa enligt sulfatprocessen. 
  

● Stockholms Bulkhamn - mellanlagring av byggavfall. 

 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Arkitekturhistoriskt värde 
Stora Vika är inte bara industrihistoriskt intressant. Stora Vika planerades som ett mönstersamhälle av 
arkitekten Gustaf Lettström och gästas regelbundet av arkitekter och studenter. 
 

Stora naturvärden 
Kalkbrottet bjuder idag på stora skönhetsvärden och naturvärden. Tack vare den kalkrika marken trivs ett 
stort antal fjärilsarter. 
  

Bildande av naturreservat 
Sedan 2016 har ett arbete pågått för att bilda ett naturreservat av kalkbrottet i Stora Vika. Ett förslag till 
skötselplan och naturreservatsföreskrifter har arbetats fram och varit ute på samråd våren 2019. Vår 
kommun har också låtit göra en ekonomisk värdering av marken.  
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti är positiva till att arbetet med att bilda naturreservat av Stora 
Vika kalkbrott fortsätter. Samtidigt är vi dock oroade över att vår kommun kan bli ansvarig för att sanera 
eventuella miljöföroreningar, om vår kommun genomför ett köp av marken utan att göra en inventering. 
Detta har vi också lyft i kommunstyrelsen 2020-09-03 genom att väcka ett ärende.  
 

Interpellation och interpellationssvar 2014 om miljöfarlig verksamhet  
Vår oro grundar sig bland annat på svaren på den interpellation angående miljöfarlig verksamhet i Stora 
Vika, som vi ställde i kommunfullmäktige till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens dåvarande 
ordförande Daniel Adborn 2014-01-31.  Det är särskilt svaren på interpellationen beträffande fråga 2 och 1

4, som väcker oro.   2

 

I fråga 2 undrade vi: “Finns det eller planerar kommunen en inventering av hela Stora Vika inklusive 
kalkbrott, fabrik och fabriksområde, soptipp, VA-lösning och angränsande havsvik?”  
 

Svar:  “Det har gjorts inventeringar i Stora Vika bakåt i tiden av olika aktörer. Enligt miljöbalken är 
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren ansvarig för att undersöka och ev. sanera när miljöpåverkande 
verksamhet utövas. Därför har Cementa (Skancem) genomfört undersökningar som visar på förorenade 
massor inom fabriksområdet och deponin, deponerat stenkol inom och strax utanför fabriksområdet samt 
deponerade askor i "dammarna" ovanför kalkbrottet. Även vattendrag som leder in i området från norr 
var med i inventeringen. Kommunen har analyserat lakvattnet från deponin. Myndigheten Sveriges 
geologiska institut har genomfört undersökning i Fållnäsviken. Svealands kustvattenvårdsförbund gör 
provtagningar i Fållnäsviken två gånger per år gällande näring, ljusförhållanden, syrgas och 
växtplankton. Detta ligger som underlag till de statusklassningar som görs inom vattenförvaltningen”. 
 

Som framgår av ovanstående, är det verksamhetsutövaren/fastighetsägaren som är ansvarig för att 
undersöka och ev. sanera. Detta innebär att ansvaret för undersökning och sanering övergår till 
kommunen, om detta inte undersöks och åtgärdas innan ett eventuellt köp av marken sker.  
 

Fråga 4 lyder:  “Finns det anledning att tro att miljöskadliga ämnen och gifter finns kvar från tidigare 
verksamhet?” 
 

Svar: “ Ja det finns förorenade massor kvar, enligt punkt 2.”  
 

Enligt svaret ovan är det konstaterat att det finns förorenade massor. Det innebär att om vår kommun 
köper marken, blir vår kommun ansvarig för att undersöka och sanera miljöföroreningar. Detta kan 
innebära stora kostnader och det är rimligt att dessa kostnader finns med i diskussionerna om ev. köp 
med den nuvarande fastighetsägaren.  

1 https://sorundanet.se/2014-01-31/index.html 
2 https://sorundanet.se/2014-02-27-1.html 
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Yrkande: 
 
Med bakgrund av ovanstående yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 

1. att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 
av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 

2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med 
utgångspunkt i kommunens värdering 

3. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om 
fortsatt reservatsbildande 

4. att kommunstyrelsen följer upp om markförhandlingarna på något av de närmaste kommande 
kommunstyrelsesammanträdena. 
 

 
Tilläggsyrkande:  
 
Vi yrkar dessutom:  
 

1. att vår kommun säkerställer att fastighetsägaren är insatt i sitt ansvar beträffande befintliga 
föroreningar från miljöfarlig verksamhet 

 
2. att vår kommun sammanställer tidigare inventeringar av föroreningar från miljöfarlig verksamhet 

för att få en översiktlig bild av omfattningen av föroreningarna och vilka åtgärder som behöver 
vidtas 

 
3. att vår kommun utifrån sammanställningen i punkt två gör en övergripande bedömning av de 

ekonomiska risker och ansvar som vår kommun ikläder sig i samband med ett eventuellt köp. 
 
  

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 

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

Per Ranch 
Ersättare i kommunstyrelsen, 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL Sida 32(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92/20 KS/2020/0310/260 

Markanvisningsavtal avseende del av Utveckling av centrala 

och södra Ösmo, etappområdet Hallängen - Titania AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal med Titania AB inom del av 
fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2020.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Johan Augustsson (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), 
Johan Forsman (S), Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet i 
proposition 1. Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som  
bilaga D. 
 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som 

bilaga E. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2019, § 264, om att genomföra markanvisning i 
samhällsbyggnadsprojektet Utveckling av centrala och södra Ösmo genom en markanvisningstävling 

för del av fastigheten Vansta 5:2 m fl. Markanvisningen omfattar ett olokaliserat markområde inom 
projektets etappområde Hallängen. Föreslaget markanvisningsavtal avser det olokaliserade 
markanvisningsområdet och innehåller cirka 10 000 kvm ljus bruttoarea bostäder (ljus bruttoarea 
som avses enligt definition i bilaga till markanvisningsavtalet), motsvarande cirka 100 lägenheter 
med fri upplåtelseform.   
 
Markanvisningstävlingen utgick från ett antal olika bedömningskriterier och att anbuden uppfyllde 

villkoren i tävlingsinbjudan. Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2020, § 133, om att tilldela 
markanvisningen till Titania AB. Bolaget ska efter att detaljplanen och fastighetsbildningsbeslut 
vunnit laga kraft erlägga en köpeskilling om 3 500 kronor per kvm ljus bruttoarea. 
 
Kommunen föreslås teckna ett optionsavtal, benämnt markanvisningsavtal, med Titania AB för 
markanvisning inom etappområde Hallängen. Bolaget ges under en tid av två år från och med 
parternas undertecknande av detta avtal, en option att ensam förhandla med kommunen om 

exploatering och förvärvarande av markanvisningsområdet (en del av etappområde Hallängen). 
Under denna tvåårsperiod tas en detaljplan fram av kommunen tillsammans med bolaget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal 
med Titania AB inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 

7 augusti 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal 
med Titania AB inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 

7 augusti 2020.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020, § 182. 

 



 

PROTOKOLL Sida 33(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92/20 KS/2020/0310/260 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Daniel Adborn (L) och Miriam Malm (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet återremitteras för att: 

1. förvaltningen tar fram ett förslag som omfattar hela centrala Ösmo, förslaget skall redovisa 
hur den prognostiserade befolkningsökningen för Ösmo kommer att påverka centrala 
funktioner för kommundelen och medborgarna i kommundelen. 

2. förslaget skall förankras såväl med det lokala föreningslivet som med politiken innan arbetet 

med den första detaljplanen för etappområde Hallängen återupptas. 
3. förvaltningen skall ta fram en dagvattenutredning som omfattar dagvattenhanteringen för 

den del av Ösmo som avvattnar till Muskan. Utredningen skall visa vilken status dagvattnet 
har idag och, om så visar nödvändigt, vilka åtgärder som måste genomföras för att 
dagvattnet inte skall påverka vattenmiljön i Muskan negativt. 
 

Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Proposition 1 
Bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande eller bifall till att ärendet ska avgöras ikväll.  

 
Proposition 2 
Om fullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet ställs proposition på bifall eller avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska behandlas ikväll. 
 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att ingå föreslaget 
markanvisningsavtal med Titania AB inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2020. 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringschef 
Mark- och exploateringschef 
Ekonomichef 
Planchef 
 

 

 

  



 
Kommunfullmäktige (2020-09-17)  

 

 

Ärende: 92/20, särskilt yttrande.  

 

Återremissyrkande av markanvisningsavtal avseende del av 

Utveckling av centrala och södra Ösmo, etappområde Hallängen - 

Titania AB 

 

Återremissyrkande:  

Socialdemokraterna yrkar: 

● att ärendet återremitteras för att kompletteras med att-satserna 1, 2, 3, 4 och 5. 

● att arbetet med etapp 1 pausas tills ärendet har kompletterats enligt att-satser 3-5. 

● att förvaltningen tar fram ett förslag som omfattar hela centrala Ösmo, förslaget skall 

redovisa hur den prognostiserade befolkningsökningen för Ösmo kommer att påverka 

centrala funktioner för kommundelen och medborgarna i kommundelen. 

Förslaget skall, bland annat, visa lösningar för samhällsviktiga funktioner så som trafiken, parkeringar (inte 

minst behovet av infartsparkeringar), var den nya skolan, som skall ersätta Vanstaskolan, ska placeras, ytor för 

handel, bibliotekets placering, plats för ny simhall, hälsocenter med vård och omsorgsboende, trygghetsboende och 

seniorbostäder. Förslaget skall visa lösningar för vart ett eventuellt kommundelskontor kan placeras, men också 

var bostäder och övriga funktioner för viktig samhällsservice skall placeras. Förslaget skall visa på hur 

stadstyperna Småstad och Trädgårdsstad skall gestaltas.   

● Förslaget skall förankras såväl med det lokala föreningslivet som med politiken innan 

arbetet med den första detaljplanen för etappområde Hallängen återupptas. 

Medborgarna och föreningslivet har upprättat ett dokument Framtid Ösmo 2030, som översänts till 

kommunstyrelsen och som visar vilket samhälle som man vill ha, och vilka viktiga samhällsfunktioner som 

förvaltningens förslag skall omfatta. Föreningslivet hänvisar i stort till det skissförslag som arkitekten Kjell 

Forshed upprättat till föreningslivet och som omfattar centrala Ösmo. 

● Förvaltningen skall ta fram en dagvattenutredning som omfattar dagvattenhanteringen för 

den del av Ösmo som avvattnar till Muskan. Utredningen skall visa vilken status 

dagvattnet har idag och, om så visar sig nödvändigt, vilka åtgärder som måste genomföras 

för att dagvattnet inte skall påverka vattenmiljön i Muskan negativt. 



 
Sjön Muskan är en av de stora vattenförekomsterna som finns i kommunen. Enligt kommunens Yt- och 

grundvattenplan så uppnår sjön idag inte god ekologisk status. Sjön har två huvudsakliga tillrinnings-system, dels 

Lillån som kommer norrifrån och avvattnar stora jordbruksområden, dels dagvattnet från Ösmo som leds i ledning 

till sjön. Kommunen ska genomföra sin översikts- och detaljplanering enligt plan- och bygglagen, så att planeringen 

visar hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skall alla 

vattenförekomster uppnå god ekologisk status till 2015. Nynäshamns kommun har fått tidsundantag för vissa 

ämnen fram till 2027. Detta för att det anses tekniskt omöjligt att hinna åtgärda övergödningsproblematiken före 

dess. Muskan avvattnas sedan vidare genom Muskån/Hammerstaån. Dessa vattenförekomster är också 

övergödda och behöver åtgärdas innan vattnet rinner ut i Situviken och Horsfjärden. 

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad  

Kommunalråd i opposition. 

 

 

 

 

 



 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 

Västerby  2020-09-17 
 

Särskilt yttrande angående markanvisningsavtal avseende del av Utveckling av centrala 
och södra Ösmo, etappområde Hallängen Titania AB, § 92 

 
Bakgrund 
 
 
Vi yrkade avslag och reserverade oss emot följande beslut 2020-09-26 i kommunstyrelsen. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa mark för bostäder och verksamhetslokaler inom del av 
fastigheten Vansta 5:2 m.fl. med fri upplåtelseform till antingen 

a. Företag C eller 
b. Företag D 

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören och mark- och exploateringschefen att 
teckna markanvisningsavtal, i huvudsak i överensstämmelse med bilagd mall för 
markanvisningsavtal, bilaga 1. 
 

 
Yrkande: 
 
Vår motivering till avslagsyrkandet är följande:  
 
Ösmo ligger centralt placerat i vår kommun och kommer att spela en viktig roll för den framtida 
utvecklingen av vår kommun. Förutom den kommande bebyggelsen i Källberga strax söder om Ösmo 
så bedömer vi att det även finns stora områden norr om Ösmo som kan bebyggas vilket leder till att 
Ösmo kommer att betjäna ytterligare 5-10 000 invånare inom de närmaste 20-30 åren. Detta leder till 
behov av kommunal service i form av förskolor, skolor, äldreboende och boende för dem med särskilda 
behov.    

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
 
 

● Vi ser ett stort behov av att vår kommuns översiktsplan från 2012 revideras utifrån den 
utveckling som skett och som kommer att innebära ökade krav på samhällservice, inte minst i 
Ösmo som är utpekad som en “landsbygdsnod”. 

 
● Vi har inget emot ankarbyggherrar i sig, men just i det här området, som saknar en aktuell 

översiktlig plan, anser vi det olämpligt, eftersom vi anser att man måste ha en översiktlig plan 
först innan man “låser in” vissa områden, som t.ex. exempel etapp 1 Hallängen, vilket senare 
kan hindra en mer strategisk användning av marken.  
 

● Vi ser det som unikt och eftersträvansvärt med det engagemang och intresse som Ösmo 
Villaförening tillsammans med andra föreningar har utvecklat för att på ett strukturerat sätt 
diskutera, bolla idéer och hitta lösningar på hur de som bor och verkar i Ösmo vill ha det. Detta 
“gräsrotsengagemang” är ett föredöme för hur även andra kommuninvånare i en sådan 
demokratisk process skulle kunna utveckla en samsyn och arbeta med utveckling av sitt 
bostadsområdet. 
 

● Vi anser det därför som mycket viktigt att vår kommun verkligen lyssnar på invånarna och tar 
tillvara de förslag som de har arbetat fram. 
 

● Tyvärr ser vi att det finns en stor risk att kommuninvånarnas synpunkter inte får lika stort 
inflytande om modellen med ankarbyggherrar genomförs i det aktuella området.  

 
Kommunstyrelsen beslutade tyvärr 2019-09-26 att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för 
markanvisningar i projektet Utveckling av centrala och södra Ösmo, etapp 1 Hallängen och genomföra 
markanvisning. Eftersom ett företag har blivit tilldelat markanvisningen i kommunstyrelsen, anser vi att 
det vore fel att nu fördröja processen. Det är inte rätt mot det företag som har vunnit markanvisningen i 
konkurrens med andra företag.  
 
Vi anser dock fortfarande att det är av största vikt att det engagemang och intresse tas tillvara som 
Ösmo Villaförening tillsammans med andra föreningar har arbetat med i utvecklingen av området.  
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 

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

Per Ranch 
Ersättare i kommunstyrelsen, 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL Sida 34(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93/20 KS/2020/0021/041 

Mål och budget 2021-2024 samt fastställande av skattesats för 

kommunalskatt 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera Mål och budget 2021-2024 samt fastställande av 
skattesats för kommunalskatt 2021 för att: 

1. Med anledning av Corona-pandemin och SKR:s senaste ekonomirapport i maj 2020 där 
sammanfattningen formuleras "Allt präglas av osäkerhet" bedömer vi att det är extra viktigt 
att vi förtroendevalda inför kommande budget får en övergripande ekonomisk 
riskbedömning för vår kommun samt ekonomiska scenarier / konsekvensbeskrivningar för 

de olika förvaltningarna. Vi efterfrågar med andra ord: 
a) en ekonomisk riskbedömning med t.ex. tre scenarier / konsekvensbeskrivningar på 
förvaltningsnivå. 
b) en övergripande ekonomisk riskbedömning för hela vår kommun. 
 

2. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram efter regeringens höstbudget för att det 
ska finnas möjligheter att kunna göra prognoser och beräkna hur vår kommuns ekonomiska 

situation ser ut inför 2021.  
a) Hur mycket pengar extra får vår kommun och finns det villkor förknippade med vissa 
anslag?  
b) Kan vår kommun i så fall möta upp mot dessa villkor?  
c) Det nuvarande föreslagna mål- och budgetdokumentet ska justeras utifrån nämnda 
analyser.  
 

3. Resultatet för tertial 2 behöver redovisas, vilket är en förutsättning för budgeten 2021 under 
dessa speciella omständigheter. Det är viktigt att veta om budgeten är i balans för de olika 
nämnderna i tertial 2 och hur prognosen ser ut för helåret, innan man gör budget för 2021. 
Om det finns stora budgetunderskott under innevarande år, påverkar det budgeten 2021. 
Under ett “vanligt” år kan man göra säkrare beräkningar, men som situationen ser ut nu, är 
allt mycket osäkert. 
 

4. Vi har ännu inte fått det nya internhyresavtalet presenterat och vi vet därför inte vilka 
konsekvenser det har för verksamheter där detta spelar stor roll, som t.ex. barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Det nya internhyresavtalet och en 
konsekvensanalys av detta behöver därför göras innan budgeten kan fastställas. 
 

5. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram beträffande förslagen till förändrad 
nämndorganisation där bl.a. följande behöver utredas: 

a) Kommer kultur- och fritidsområdet få resurser om skolan inte har tillräckligt med pengar? 
b) Vad är det som talar för att underhållet av vår kommuns fastigheter kommer att skötas 
bättre om fastighetsförvaltningen läggs under kommunstyrelsen? 
c) Om den föreslagna nämnden “näringsliv och arbetsmarknad” inte har självklara uppgifter, 
behövs den då verkligen och vilka problem ska den lösa? 

Reservationer och särskilda yttranden 
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Annie Östlingsson (M), Marcus Svinhufvud (M), 
Håkan Svanberg (M), Agneta Hagström (M), Per Malmsten (M), Fredrik Sönnergren (M), Gunnel 
Jonsson (M), Johan Gillqvist (M), Maria Gard Günster (C), Eva Wennerberg (C), Antonella Pirrone 
(KD), Bengt-Göran Pettersson (KD), Daniel Adborn (L), Sophia Stureson (L) och Aline Varre (-) (fd 
SN) reserverar sig mot beslutet. 



 

PROTOKOLL Sida 35(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-09-17  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93/20 KS/2020/0021/041 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som 
bilaga F. 

Ärendet 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 
Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna ska bidra till målet att Nynäshamn är en ekonomiskt 
hållbar kommun, vilket innebär att skattemedlen ska användas effektivt och till största nytta för 
innevånarna i kommunen. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 
ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk 
planering.  

En del i en förbättrad styrning är att budget för nästkommande år ska beslutas i juni istället för i 
november. Det leder till att nämnderna ges bättre förutsättningar för att styra och planera sin 
verksamhet. Budgeten för 2021-2024 är framtagen med ny resursfördelning där nuvarande behov 
och kommande behov analyserats mer detaljerat. Detta gör att det finns en tydlig bild över vad 
Nynäshamns kommun har för resursbehov för att driva en ändamålsenlig verksamhet och möta 
kommande volymökningar. En förutsättning för den nya resursfördelningen är också den höga 
kostnadseffektivitet som redovisats i verksamheten. Som regulator i denna nya resursfördelning 

finns en större buffert för att möjliggöra justeringar för förändrat skatteunderlag.  
 
Nynäshamns kommun har startat ett arbete med att förändra kommunens styrmodell för att på ett 
tydligare och enklare sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Ett partiövergripande 
förändringsarbete startades under våren 2020. Målsättningen för arbetet är att alla företrädarna för 
partierna som finns representerade i kommunstyrelsen arbetar fram gemensamma långsiktiga 
övergripande mål och vision för kommunen. Syftet har varit att enas kring en gemensam inriktning 

för kommunen som är långsiktigt hållbar. På grund av covid-19 har det inte varit möjligt att brett 
förankra de förslag som diskuterats. Arbetet har endast hunnit landa i de tre mest prioriterade 
områdena: Skola, omsorg och näringsliv/skapa arbetstillfällen. Det påbörjade förändringsarbetet 
kommer därför att fortsätta under hösten. 
 
Mål och budget har under våren bland annat beretts genom presentation av förutsättningar för 
kommunstyrelsen vid två tillfällen samt genom att ett budgetdirektiv skickades ut i slutet av februari 

för beredning i respektive nämnd. Den nya resursfördelningen, inkomna remissvar och 
skatteprognosen från 29 april är underlag för den nu presenterade budgeten. Ärendet 
återremitterades på kommunstyrelsen den 19 maj 2020 § 126 och svar på återremissen bifogas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 
fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 

kubikmeter. 
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 

total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 

kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 

borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 
9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 

10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram.  
11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 

budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 
fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 

kubikmeter. 
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 

total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 

kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 

9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 
grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 

10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram.  
11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 

budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020, § 161. 
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar att Mål och budget 2021-2024 samt fastställande av 

skattesats för kommunalskatt 2021 återremitteras för att: 
1. Med anledning av Corona-pandemin och SKR:s senaste ekonomirapport i maj 2020 där 

sammanfattningen formuleras "Allt präglas av osäkerhet" bedömer vi att det är extra viktigt 
att vi förtroendevalda inför kommande budget får en övergripande ekonomisk 
riskbedömning för vår kommun samt ekonomiska scenarier / konsekvensbeskrivningar för 
de olika förvaltningarna. Vi efterfrågar med andra ord: 
a) en ekonomisk riskbedömning med t.ex. tre scenarier / konsekvensbeskrivningar på 

förvaltningsnivå. 
b) en övergripande ekonomisk riskbedömning för hela vår kommun. 
 

2. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram efter regeringens höstbudget för att det 
ska finnas möjligheter att kunna göra prognoser och beräkna hur vår kommuns ekonomiska 
situation ser ut inför 2021.  
a) Hur mycket pengar extra får vår kommun och finns det villkor förknippade med vissa 

anslag?  
b) Kan vår kommun i så fall möta upp mot dessa villkor?  
c) Det nuvarande föreslagna mål- och budgetdokumentet ska justeras utifrån nämnda 
analyser.  
 

3. Resultatet för tertial 2 behöver redovisas, vilket är en förutsättning för budgeten 2021 under 
dessa speciella omständigheter. Det är viktigt att veta om budgeten är i balans för de olika 

nämnderna i tertial 2 och hur prognosen ser ut för helåret, innan man gör budget för 2021. 
Om det finns stora budgetunderskott under innevarande år, påverkar det budgeten 2021. 
Under ett “vanligt” år kan man göra säkrare beräkningar, men som situationen ser ut nu, är 
allt mycket osäkert. 
 

4. Vi har ännu inte fått det nya internhyresavtalet presenterat och vi vet därför inte vilka 
konsekvenser det har för verksamheter där detta spelar stor roll, som t.ex. barn- och 

utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Det nya internhyresavtalet och en 
konsekvensanalys av detta behöver därför göras innan budgeten kan fastställas. 
 

5. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram beträffande förslagen till förändrad 
nämndorganisation där bl.a. följande behöver utredas: 
a) Kommer kultur- och fritidsområdet få resurser om skolan inte har tillräckligt med pengar? 
b) Vad är det som talar för att underhållet av vår kommuns fastigheter kommer att skötas 

bättre om fastighetsförvaltningen läggs under kommunstyrelsen? 
c) Om den föreslagna nämnden “näringsliv och arbetsmarknad” inte har självklara uppgifter, 
behövs den då verkligen och vilka problem ska den lösa? 

 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna samt att ärendet ska avgöras ikväll. 
 

Sammanträdet ajourneras 14.29-14.40. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till att ärendet ska avgöras ikväll 
eller bifall till Patrik Isestad (S) och Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet i enlighet med återremissyrkandet från Patrik 
Isestad (S) och Lena Dafgård (SN). 

Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall till att ärendet avgörs ikväll eller bifall till 
Patrik Isestads (S) och Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. Ja-röst för att ärendet ska avgöras 
ikväll och nej-röst för bifall till Patrik Isestads (S) och Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 18 ja-röster för att ärendet ska avgöras ikväll, 17 nej-röster för Patrik Isestads (S) och Lena 
Dafgårds (SN) återremissyrkande och 6 avstående röster finner Ordförande (M) att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med återremissyrkandet. 

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

Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga G. 

Skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 

 



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 
 

Västerby  2020-09-17 

Återremissyrkande rörande “Mål och budget 2021-2024”, § 93 

 
Bakgrund 
 

Vi förstår ambitionen med att nämnderna ska få mer tid på sig för att göra sina egna 
verksamhetsplaner, men just det här året är det helt omöjligt att ens ana hur det ser ut med t.ex. 
ekonomi, skatteintäkter och särskilt stöd från staten både under 2020 och inte minst under 2021. Det 
ekonomiska läget är mer osäkert än det någonsin har varit förut. Samhällsekonomin och arbetslösheten 
påverkas kraftigt om vi behöver stänga ner igen och det är mycket svårt att veta om vi kan fortsätta 
öppna upp successivt eller om det blir bakslag, så att vi behöver stänga ner allt, motsvarande vad en 
del andra länder har gjort och riskerar att göra. Det gör att det är helt omöjligt att göra prognoser för hur 
stor eller liten budgetramen blir. Det finns därför inget trovärdigt underlag för Mål och budget 
2021-2024 förrän tidigast i samband med regeringens höstbudget.  
 
Yrkande: 
 

Vi yrkar på återremiss för att följande ska åtgärdas:   
 

1. Med anledning av Corona-pandemin och SKR:s senaste ekonomirapport i maj 2020 där 
sammanfattningen formuleras "Allt präglas av osäkerhet" bedömer vi att det är extra viktigt att vi 
förtroendevalda inför kommande budget får en övergripande ekonomisk riskbedömning för vår 
kommun samt ekonomiska scenarier / konsekvensbeskrivningar för de olika förvaltningarna. Vi 
efterfrågar med andra ord: 

 

a. En ekonomisk riskbedömning med t.ex. tre scenarier / konsekvensbeskrivningar på 
förvaltningsnivå 
 

b. En övergripande ekonomisk riskbedömning för hela vår kommun 
 

2. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram efter regeringens höstbudget för att det ska 
finnas möjligheter att kunna göra prognoser och beräkna hur vår kommuns ekonomiska situation 
ser ut inför 2021. 
 

a. Hur mycket pengar extra får vår kommun och finns det villkor förknippade med vissa 
anslag? 
 

b. Kan vår kommun i så fall möta upp mot dessa villkor? 
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3. Resultatet för tertial 2 behöver redovisas, vilket är en förutsättning för budgeten 2021 under 
dessa speciella omständigheter. Det är viktigt att veta om budgeten är i balans för de olika 
nämnderna i tertial 2 och hur prognosen ser ut för helåret, innan man gör budget för 2021. Om 
det finns stora budgetunderskott under innevarande år, påverkar det budgeten 2021. Under ett 
“vanligt” år kan man göra säkrare beräkningar, men som situationen ser ut nu, är allt mycket 
osäkert.  
 

4. Vi har ännu inte fått det nya internhyresavtalet presenterat och vi vet därför inte vilka 
konsekvenser det har för verksamheter där detta spelar stor roll, som t.ex. barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Det nya internhyresavtalet och en 
konsekvensanalys av detta behöver därför göras innan budgeten kan fastställas.  
  

5. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram beträffande förslagen till förändrad 
nämndorganisation där bl.a. följande behöver utredas: 
 

a. Kommer kultur- och fritidsområdet få resurser om skolan inte har tillräckligt med pengar? 
 

b. Vad är det som talar för att underhållet av vår kommuns fastigheter kommer att skötas 
bättre om fastighetsförvaltningen läggs under kommunstyrelsen? 
 

c. Om den föreslagna nämnden “näringsliv och arbetsmarknad” inte har självklara 
uppgifter, behövs den då verkligen och vilka problem ska den lösa? 

 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 

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

Per Ranch 
Ersättare i kommunstyrelsen, 
i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 
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