
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13 
Anslaget sätts upp: 2020-02-21  Anslaget tas ned: 2020-03-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Malin Söderlund   

Plats och tid 

Folkets hus Nynäshamn, 2020-02-13 kl. 19.00-22.26 

Ajournering 19.33-19.38, 20.53-21.07 och 21.19-21.26 

Beslutande 

Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning 
 

 
 

 

 

 
 

 

Paragrafer 
§ 1 – 4 och 6 – 16 
Paragraferna behandlades i ordningen § 1 – 11, 14 – 15, 11 – 13, 16 

 

Justeringens plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen 2020-02-20 klockan 18:00 

Underskrifter 

 
 

 

 
Nicholas Nikander (L)   Bodil Toll (M)    

ordförande   ålderspresident del av § 11 
 

    
 

  

Gunnel Jonsson (M)  Björn Larsson (SD) 
justerare  justerare 

 
 

 

 
Malin Söderlund    

sekreterare  
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Kommunfullmäktige 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 
För § 11 redovisas tjänstgöring och jäv på sidorna 19 - 23 i protokollet. 

 
Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 

Donald Löfving (SD) 
Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) 
Agneta Tjärnhammar (M) 

Jean-Claude Menot (SD) 

Inger Andersson (S) 
Nicholas Nikander (L), ordförande 

Bodil Toll (M) 
Madelaine Sloot (V) tjänstgör istället för Elenore Österberg (V) 

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

Marcus Svinhufvud (M) 

Antonella Pirrone (KD) 
Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP) 
Klas Rydström (SD) 

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

Greta Olin Landström (PPiN) 
Håkan Svanberg (M) 

Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Henrik Persson (S) 
Björn Larsson (SD) 

Agneta Hagström (M) 

Daniel Adborn (L) 
Liselott Vahermägi (S) 

Per Ranch (SN) 
Miriam Malm (V) 

Per Malmsten (M) 
Erik Runeborg (SD) 

Johnny Edholm (S) 

Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) 1:e vice ordförande 

Roland Junerud (S) 
Johann Wolf (SD) 

Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (SN) 
Gill Lagerberg (S) 

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

Jimmy Norell (M)  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

Johan Gillqvist (M) 
Fredrik Brodin (M) 

Anders Karlsson (M) 

Maud Sjödén (C) 
Sophia Stureson (L) 

David Öberg (KD) från klockan 19.50 
Daniel Jobark (S) 

Sophie Sandin (V) 

Lars Herling (SD) 
Wiweca Stålbrandt Åhlund (SD) till klockan 21.19 

Hans Owe Krafft (SN) 
Micael Kaarlenkaski (SN)  

Robert Norberg (PPiN)  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 1 
 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Upprop förrättas. 

 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. Under § 11 redovisas antal ledamöter för respektive punkt 

på sidorna 19 - 23 i protokollet.  

 
_______________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 2 
 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 30 januari 2020.  

 

Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 4 februari 2020. 
 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 31 januari 2020.  
 

_______________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 3 
 

Justering av sammanträdets protokoll 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnel Jonsson (M) och Björn Larsson (SD) att tillsammans med 

ordföranden justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 20 februari 2020 klockan 18.00.  

 
_______________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 4    KS/2020/0010/102 
 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Elenore Österberg (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. entlediga Marianne Adolfsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

3. entlediga Johan Gillqvist (M) från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

4. entlediga Karolina Starck (C) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
5. entlediga Johan Söderström (M) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

6. entlediga Inez Åkerbäck (S) från sina uppdrag som ersättare i socialnämnden och som ersättare i 

kommunfullmäktige. 
7. entlediga Lena Öman (S) från och med den 31 mars 2020 från sina uppdrag som nämndeman, 

ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt som ersättare för ombud i Nynäshamns 
stadskärneförening. 

8. entlediga Henrik Persson (S) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden, ledamot i 

kommunfullmäktige och som ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
9. entlediga Eva-Lena Persson (S) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 

KS/2019/0010/102-33 

Elenore Österberg (V) har den 26 december 2019 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige. 
 

KS/2020/0010/102-1 
Marianne Adolfsson (C) har den 22 januari 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
KS/2020/0010/102-2 

Johan Gillqvist (M) har den 22 januari 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

KS/2020/0010/102-3 
Karolina Starck (C) har den 6 februari 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden. 
 

KS/2020/0010/102-4 
Johan Söderström (M) har den 6 februari 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 
KS/2020/0010/102-5 

Inez Åkerbäck (S) har den 9 december 2019 inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ersättare 
i socialnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 4    KS/2020/0010/102 
 

KS/2020/0010/102-6 
Lena Öman (S) har den 10 februari 2020 inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som 

nämndeman, ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt från sitt uppdrag som ersättare för 

ombud i Nynäshamns stadskärneförening från och med den 31 mars 2020. 
 

KS/2020/0010/102-7 
Henrik Persson (S) har den 11 februari 2020 inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ledamot 

i socialnämnden, som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund. 

 

KS/2020/0010/102-8 
Eva-Lena Persson (S) har den 11 februari 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
_______________ 

 
Skickas till: 
Akten 

Elenore Österberg 
Länsstyrelsen 

Marianne Adolfsson 

Johan Gillqvist 
Johan Söderström 

Karolina Starck 
Henrik Persson 

Eva-Lena Persson 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
Södertörns tingsrätt 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Troman 

HR 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 5   KS/2020/0008/102 

Valärenden 
 

1. Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. Janice Boije Junerud (S) till ledamot i kommunstyrelsen istället för Anna Ullström. 
2. Göran Bergander (S) till ersättare i kommunstyrelsen istället för Janice Boije Junerud (S). 

 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Liselott Vahermägi (S) nominerar Janice Boije Junerud (S) till ledamot i kommunstyrelsen istället för Anna 
Ullström. Liselott Vahermägi (S) nominerar Göran Bergander (S) till ersättare i kommunstyrelsen istället 

för Janice Boije Junerud (S). 
 

____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
Troman 

HR 

Kommunstyrelsen 
Göran Bergander 

Janice Boije Junerud 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 5   KS/2020/0008/102 
 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. Otto Svendenblad (M) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden istället för Johan 
Gillqvist (M). 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Otto Svedenblad (M) till ersättare miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Johan Gillqvist (M). 

 

____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Troman 
HR 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Otto Svendenblad 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 5   KS/2020/0008/102 
 

3. Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. Maud Sjödén (C) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället för Karolina Starck (C). 
2. Karolina Starck (C) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Marianne Adolfsson 

(C). 

 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Maud Sjödén (C) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället 

för Karolina Starck (C).  

 
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Karolina Starck (C) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

istället för Marianne Adolfsson (C). 
 

____________________ 
 

Skickas till: 

Akten 
Troman 

HR 
Barn- och utbildningsnämnden 

Karolina Starck 

Maud Sjödén 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 6   KS/2020/0042/008 
 

Revisorerna 
 
Revisor Göran Palmedal (M) informerar att två revisionsrapporter har inlämnats – Granskning av 

upphandling och inköp samt Granskning av kommunens hållbarhetsarbete med fokus på miljö- och 
klimatarbetet. Dessa två rapporter finns att läsa på kommunens hemsida.  

 

För rapporten avseende Granskning av upphandling och inköp förväntas svar från kommunstyrelsen 
senast den 13 mars 2020. 

 
För rapporten avseende Granskning av kommunens hållbarhetsarbete med fokus på miljö- och 

klimatarbetet önskar revisorerna ett samordnat svar från kommunstyrelsen och Södertörns 

upphandlingsnämnd senast den 30 april 2020.  
 

Jan-Erik Ljusberg (SN) föreslår att kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsen tar fram nya 
rutiner för hanteringen av revisionsrapporter i kommunfullmäktige.  

 
____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 

Revisorerna 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 7   KS/2020/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

KS/2019/0531/060-1 

Johann Wolf (SD) har den 5 december 2019 inkommit med en motion om att utreda sänkta arvoden för 
anställda politiker och förtroendevalda. 

 
KS/2019/0536/060-1 

Emma Solander (MP) har den 9 december 2019 inkommit med en motion om att ”Gång- och cykelplan 

för Nynäshamns kommun från 2011” bör uppdateras. 
 

____________________ 
 

Skickas till: 

Akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 8    

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 

gällande en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. 

2. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att anlägga ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. 

3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att sätta upp informationsskylt för gångtrafikanter på Strandvägen. 

4. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – Frejgatan. 

5. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 

gällande att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i hamnområdet. 
6. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att sprickorna 

på den arbetsväg som byggts i samband med bygget av industrispåret till hamnen i Norvik 
åtgärdas. 

7. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att det blir 

belysning på in- och utfartssträckan på motorvägen till och från Nynäshamn. 

Ärendet 

KS/2019/0522/061-1 
 har den 3 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag om en tillfällig hundgård 

vid Ankarets förskolas tomt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

KS/2019/0544/061-1 
 har den 13 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag om ett nytt 

övergångsställe över Utsiktsvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

KS/2019/0551/061-1 
 har den 28 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp 

informationsskylt för gångtrafikanter på Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

KS/2020/0075/061-1 
 har den 3 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga ett 

övergångsställe vid Heimdalsvägen – Frejgatan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
KS/2020/0084/061-1 

 har den 13 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anordnar 

ställplatser för husbilar i hamnområdet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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Kf § 8    
 

KS/2020/0097/061-1 
 har den 13 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att sprickorna på den 

arbetsväg som byggts i samband med bygget av industrispåret till hamnen i Norvik åtgärdas. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
 

KS/2020/0099/061-1 
 har den 22 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att det blir 

belysning på in- och utfartssträckan på motorvägen till och från Nynäshamn. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Förslagsställarna 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 9   KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

KS/2019/0008/102-52 

Länsstyrelsen Stockholm har den 26 november 2019 utsett Johann Wolf (SD) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige istället för Emilia Persson (SD), samt Joacim Nieminen (SD) som ny ersättare istället 

för Johann Wolf (SD). 
 

KS/2019/0411/003-2 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har den 2 december 2019 beslutat att anta uppdragsbeskrivning 
för förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige och nämnder. 

 
KS/2019/0109/061-5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 november 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget 

om att utreda engångsförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta 

fram en policy om användandet av engångsplastartiklar som ska vara ett komplement till Eus direktiv. 
 

KS/2017/0228/061-4 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 november 2019 beslutat att bifalla medborgarförslaget 

om belysning längs gång- och cykelväg på Hasselstigen.  

 
KS/2018/0525/061-3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 3 december 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget 
om att flytta anslagstavlan vid Oscarsbron till Strandvägen. 

 

KS/2019/0415/061-5 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2019 att anse medborgarförslaget om att uppföra 1-3 

laddstationer för elbilar i Stora Vika besvarat. 
 

KS/2019/0035/008-3 

Socialnämnden har den 17 december 2019 beslutat att överlämna rapport av ej verkställda beslut enligt 
SoL 4 kap 1 § och 9 § LSS; för andra kvartalet 2019. 

 
KS/2019/0035/008-4 

Socialnämnden har den 17 december 2019 beslutat att överlämna rapport av ej verkställda beslut enligt 
SoL 4 kap 1 § och 9 § LSS; för tredje kvartalet 2019.  
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Kf § 9   KS/2020/0006/101 
 

KS/2020/0073/104 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2019, § 191, att partistöd för 2020 inte skulle betalas ut 

till de partier som inte lämnat in redovisningen i tid. Förvaltningsrätten i Stockholm fått in ett 

överklagande för prövning. 
 

Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt kommunen att yttra sig i målet avseende överklagan för 
partistöd. Kommunstyrelsen har den 16 januari 2020 beslutat att anta förvaltningens förslag till yttrande 

som sitt eget.    
 

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 22 januari 2020 beslutat att avslå överklagandet. 

 
KS/2020/0008/102-1 

Länsstyrelsen Stockholm har den 14 januari 2020 utsett Johan Söderström (M) som ny ersättare i 
kommunfullmäktige istället för Ginger Eriksson (M). 

 

KS/2019/0414/061-5 
Kommunstyrelsen har den 16 januari 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att anordna en ny 

busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som ansluter till tåg och bussar som besvarad. Kommunstyrelsen 
beslutade för egen del att lyfta behovet av en ny bussförbindelse mellan Stora Vika och Ösmo med 

trafikförvaltningen Region Stockholm samt att till kommunstyrelsen dokumentera och rapportera resultat 
från möten med trafikförvaltningen Region Stockholm om detta. 

 

KS/2019/0539/042-5 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2020 att godkänna förslaget till kommunstyrelsens 

verksamhetsplan 2020. 
 

KS/2018/0518/061-6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 21 januari 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget 
gällande att utöka antalet p-platser vid Segersängs station samt att överlämna beslut och 

tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som underlag i kommunstyrelseförvaltningens utredning om att 
effektivisera befintlig infartsparkering vid Segersängs station. 

 

KS/2019/0097/291-13 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 21 januari 2020 beslutat att återremittera ärendet 

gällande Sunnerbyskolan investering, ombyggnation till förskola i del av skolan samt 
verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan. 

 
_____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 
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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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Nytt reglemente för ersättning till förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1 till 

ordförandeförslaget, med den ändringen att stycke 6 sidan 10 i förslaget till reglemente utgår.  
 

2. på sidan 10, under rubrik Arvode för sammanträde ändra till att ”Till förste och andre vice 
ordförande betalas ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 200% av ordinarie 

sammanträdesarvode.” samt att följande stycke tas bort: ”Till andre vice ordförande betalas ett 

förhöjt sammanträdesarvode ut om 150% av ordinarie sammanträdesarvode.” 
 

3. Reglementet träder ikraft den 1 mars 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning till 
förtroendevalda. 

Jäv 

Håkan Svanberg (M) och Agneta Tjärnhammar (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 

Johan Gillqvist (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Håkan Svanberg (M). 

Reservationer och särskilda yttranden 

Madelaine Sloot (V), Miriam Malm (V), Emma Solander (MP), Bengt Holwaster (MP), Lena Dafgård (SN), 

Per Ranch (SN) och Jan-Erik Ljusberg (SN) reserverar sig mot beslutet under proposition 1, 2, 3, 4 och 5. 
 

Donald Löfving (SD), Jean-Claude Menot (SD), Klas Rydström (SD), Björn Larsson (SD), Erik Runeborg 

(SD) och Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet under proposition 1, 2, 3 och 4. 
 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet som bilaga 
A. 

Ärendet 

Arvodesberedningens ordförande har lagt fram ett förslag gällande ett nytt reglemente för ersättning till 

förtroendevalda.  

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1 till 

ordförandeförslaget, med den ändringen att stycke 6 sidan 10 i förslaget till reglemente utgår.  
 

2. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning 
till förtroendevalda. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige utan eget 

ställningstagande. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2019, § 349. 

Föredragning 

Arvodesberedningens ordförande Tommy Cumselius (M) föredrar arvodesberedningens förslag. 

Yrkanden 

Ordförande (L) yrkar att bestämmelserna träder ikraft den 1 mars 2020 istället för 1 januari 2020, då 
kommunfullmäktige inte fattar retroaktiva beslut.  

 

Miriam Malm (V) yrkar att 
1. på sidan 8, texten ”arvode för riksdagsledamot” ändras till prisbasbelopp.  

2. på sidan 8, i tabellen, ändras 110% till 100%. 
3. på sida 9 ”Presidiearvodets storlek baseras på arvode för riksdagsledamot” ändras till 

”Presidiearvodets storlek baseras på arvode för prisbasbelopp”. 

 
Patrik Isestad (S) och Harry Bouveng (M) yrkar att på sidan 10, under rubrik Arvode för sammanträde 

ändra till att ”Till förste och andre vice ordförande betalas ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 200% 
av ordinarie sammanträdesarvode.” samt att följande stycke tas bort: ”Till andre vice ordförande betalas 

ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 150% av ordinarie sammanträdesarvode.” 
 

Emma Solander (MP) yrkar i enlighet med Miriam Malms (V) yrkande. 

 
Sammanträdet ajourneras 19.33-19.38. 

 
Ordförande (L) yrkar att ärendet bordläggs till senare under kvällen. Kommunfullmäktige godkänner 

bordläggningen och ärendet återupptas igen klockan 21.31. 

Yrkanden fortsättning 

Lena Dafgård (SN), Miriam Malm (V) och Emma Solander (MP) yrkar avslag till arvodesberedningens 
förslag om att: 

1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1 till 

ordförandeförslaget, med den ändringen att stycke 6 sidan 10 i förslaget till reglemente utgår.  
 

2. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning 
till förtroendevalda. 

Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till Miriam Malms (V) yrkande punkt 1 och 2. 
 

Daniel Adborn (L) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag om att i tabellen på sidan 8, nuvarande 
skrivning, 110% ska stå kvar. 

 

Lena Dafgård (SN), Miriam Malm (V), Jean-Claude Menot (SD) och Emma Solander (MP) yrkar avslag till 
Patrik Isestads (S) och Harry Bouvengs (M) yrkande. 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 21 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
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Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S) och Ola Hägg (S) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag 
inklusive Ordförandes (L) ändringsförslag om att: 

1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1 till 

ordförandeförslaget, med den ändringen att stycke 6 sidan 10 i förslaget till reglemente utgår.  
 

2. Reglementet träder ikraft den 1 mars 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning till 
förtroendevalda. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till yrkanden ställs ett i taget. Tjänstgöring och jäv redovisas under respektive 

beslutspunkt. Därefter ställs bifall mot avslag till arvodesberedningens förslag inklusive Ordförandes (L) 
ändringsförslag om att bestämmelserna träder i kraft 1 mars 2020 istället för 1 januari 2020. 

 
Proposition 1 
Bifall till arvodesberedningens förslag eller bifall Miriam Malms (V) yrkande om att: 

1. på sidan 8, texten ”arvode för riksdagsledamot” ändras till prisbasbelopp.  
 

Proposition 2 
Bifall till arvodesberedningens förslag eller bifall till Miriam Malms (V) yrkande om att: 

2. på sidan 8, i tabellen, ändras 110% till 100%. 

 
Proposition 3 
Bifall till arvodesberedningens förslag eller bifall till Miriam Malms (V) yrkande om att: 

3. på sida 9 ”Presidiearvodets storlek baseras på arvode för riksdagsledamot” ändras till 

”Presidiearvodets storlek baseras på arvode för prisbasbelopp”. 

 
Proposition 4 
Bifall till Patrik Isestads (S) och Harry Bouvengs (M) yrkande om att på sidan 10, under rubrik Arvode för 
sammanträde ändra till att ”Till förste och andre vice ordförande betalas ett förhöjt sammanträdesarvode 

ut om 200% av ordinarie sammanträdesarvode.” samt att följande stycke tas bort: ”Till andre vice 
ordförande betalas ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 150% av ordinarie sammanträdesarvode.”, 

eller bifall till arvodesberedningens förslag. 

 
Beslutspunkt 5 
Bifall eller avslag till arvodesberedningens förslag inklusive Ordförandes (L) ändringsförslag:  

1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1 till 

ordförandeförslaget, med den ändringen att stycke 6 sidan 10 i förslaget till reglemente utgår.  

 
2. Reglementet träder ikraft den 1 mars 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning till 

förtroendevalda. 

Proposition 

Proposition 1 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla arvodesberedningens förslag. 
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Jäv 
Patrik Isestad (S), Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C), Marcus Svinhufvud (M), Antonella Pirrone 

(KD) och Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S). 

Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). 
Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Maria Gard Günster (C). 

David Öberg (KD) tjänstgör istället för Antonella Pirrone (KD). 
Sophia Stureson (L) tjänstgör istället för Daniel Adborn (L). 

 

Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 
 

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

kommunfullmäktige beslutar att bifalla arvodesberedningens förslag. 

 
Jäv 

Harry Bouveng (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 
 

Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). 
 

Kommunfullmäktige består av 41 beslutande ledamöter. 

 
Proposition 3 

Ålderspresident (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla arvodesberedningens förslag. 

 

Jäv 
Nicholas Nikander (L), Helen Sellström Edberg (S) och Fredrik Sönnergren (M) deltar inte i handläggningen 

på grund av jäv. 
 

Sophia Stureson (L) tjänstgör istället för Nicholas Nikander (L). 

Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Helen Sellström Edberg (S). 
Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M). 

 
Ålderspresident Bodil Toll (M) tjänstgör som ordförande. 

 
Kommunfullmäktige består av 41 beslutande ledamöter. 

 
Proposition 4 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla Patrik Isestads (S) och Harry Bouvens (M) yrkande om att på 
sidan 10, under rubrik Arvode för sammanträde ändra till att ”Till förste och andre vice ordförande 

betalas ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 200% av ordinarie sammanträdesarvode.” samt att 

följande stycke tas bort: ”Till andre vice ordförande betalas ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 150% 
av ordinarie sammanträdesarvode.” 

 
Votering begärd. 
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Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall till Patrik Isestads (S) och Harry Bouvengs (M) 
yrkande ställs mot arvodesberedningens förslag. Ja-röst för bifall till Patrik Isestads (S) och Harry 
Bouvengs (M) yrkande och nej-röst för bifall till arvodesberedningens förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 25 ja-röster för Patrik Isestads (S) och Harry Bouvengs (M) yrkande och 15 nej-röster för 
arvodesberedningens förslag finner Ordförande (L) att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Patrik 

Isestads (S) och Harry Bouvengs (M) yrkande. 

 
Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga B. 

 
Jäv 

Roland Junerud (S) och Gill Lagerberg (S) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S). 

 
Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 

 

Proposition 5 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla arvodesberedningens förslag om att: 
1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1 till 

ordförandeförslaget, med den ändringen att stycke 6 sidan 10 i förslaget till reglemente utgår.  
 

2. Reglementet träder ikraft den 1 mars 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning till 
förtroendevalda. 

 
_____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 

HR 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
  



§ 11 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun 
 

Kommunfullmäktige uppdrog den 12/12 2018 till arvodesberedningen att ta fram en 
uppdragsbeskrivning för 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och nämnder.  

Denna uppdragsbeskrivning finns inte i ärendet, men under Meddelanden.  

Arvodesberedningen har antagit uppdragsbeskrivningarna.  

När vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har tagit del av arbetsbeskrivningarna, kan vi inte 
stödja förslaget som inkluderar att presidiearvode ska finnas, särskilt inte att andre vice ordförande 
ska högre arvode än i det nu gällande reglemente.  

Om barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska spara så mycket som nu är fallet, måste vi 
politiker också föregå med gott exempel och absolut inte höja arvoden. 

Vi yrkar avslag till arvodesberedningens förslag i två punkter: 

• Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 
• Reglementet träder i kraft 1 mars och ersätter det gällande reglementet för ersättning av 

förtroendevalda. 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 

Lena Dafgård    Per Ranch 
Kommunfullmäktigeledamot   Kommunfullmäktigeledamot 
 



Datum:  13 februari 2020 § 11 Nytt reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Tjänstgörande ers.
JA JA NEJ
x x
x x
x x
x x
x x
x jäv § 11, Johan Gillqvist x
x x
x x
x x
x x

Madelaine Sloot (V) x
x x

Johan Forsman (S) x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x jäv § 11, Fredrik Brodin x

Janice Boije Junerud x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x jäv § 11, Daniel Jobark x
x x
x x
x x
x jäv § 11, ingen ersättare

Bengt-Göran Pettersson x
x x
x x

Totalt 25 15

x

x

Bodil Toll, ledamot (M)
Elenore Österberg, ledamot (V)
Maria Gard Günster, ledamot (C)
Johan Augustsson, ledamot (S)

Emma Solander, ledamot (MP)

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

Jimmy Norell, ledamot (M)

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

Klas Rydström, ledamot (SD)
Helen Sellström-Edberg, 2:e vice ordf (S)

Lena Dafgård, ledamot (SN)

Erik Runeborg, ledamot (SD)
Johnny Edholm, ledamot (S)

Miriam Malm, ledamot (V)
Per Malmsten, ledamot (M)

Daniel Adborn, ledamot (L)

Henrik Persson, ledamot (S)
Björn Larsson, ledamot (SD)

Noomi Hertzberg Öberg, ledamot (KD)

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

Roland Junerud, ledamot (S)
Johann Wolf, ledamot (SD)

Eva Wennerberg, ledamot (C)
Fredrik Sönnergren, 1:e vice ordf (M)

x

Liselott Vahermägi, ledamot (S)
Per Ranch, ledamot (SN)

Agneta Hagström, ledamot (M)

x

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

Patrik Isestad, ledamot (S)

Inger Andersson, ledamot (S)
Nicholas Nikander, ordförande (L)

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

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

AVSTÅRNEJ

Bengt Holwaster, ledamot (MP)

Gill Lagerberg, ledamot (S)

Bilaga B Voteringslista

Närvaro  Ärende nr § 11



 

 

PROTOKOLL        Sida 24 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 12   KS/2019/0496/024 

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 

tillhörande bilaga. 
 

2. bestämmelsernas § 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande ”Kostnadsramen för 
individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till högst 1.0 prisbasbelopp exklusive 

mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen omställningsinsats. Individuell 
behovsprövning gäller.  

 

3. bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2020. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Miriam Malm (V), Madelaine Sloot (V), Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot 
beslutet under proposition 2. 

Ärendet 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL 18 gäller för 
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare 

omfattats av pensionsbestämmelserna i PBF eller PRF-KL. OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för 
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 

annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF 
eller PRF-KL att gälla.  

 

OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos kommunen. För att äga giltighet krävs att kommunens 
fullmäktige antar bestämmelserna. 

 
Bestämmelserna om omställningsstöd och pension gäller, precis som tidigare, för förtroendevalda (i vår 

kommun betecknade som ”årsarvoderade”) som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 

(minst 40 % engagemangsgrad).  
 

OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och 
familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL 18 har varit nu gällande OPF-KL 14. 

 
I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. 

Kompletteringar har därför införts i de nya bestämmelserna. 

 
Vissa beräkningsgrunder och detaljbestämmelser har ändrats i begränsad utsträckning. Nytt är också att 

den förtroendevalde skriftligen ska ansöka om omställningsförmåner i anslutning till att man lämnar eller 
minskar sitt uppdrag. 

 

Förslaget om OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om 
omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  
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Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och 
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i 

omställningsarbetet har förtydligats.  
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. 

Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till 
största del överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet 

är däremot inte en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av den enskilda kommunen. 

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att: 

1. anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 

tillhörande bilaga. 
 

2. bestämmelsernas § 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande ”Kostnadsramen för 
individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till högst 1.0 prisbasbelopp exklusive 

mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen omställningsinsats. Individuell 
behovsprövning gäller.  

 

3. bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att: 

1. anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 
tillhörande bilaga. 

 
2. bestämmelsernas § 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande ”Kostnadsramen för 

individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till högst 1.0 prisbasbelopp exklusive 

mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen omställningsinsats. Individuell 
behovsprövning gäller.  

 
3. bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2020. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2019, § 350. 

Föredragning 

Arvodesberedningens ordförande Tommy Cumselius (M) föredrar arvodesberedningens förslag. 

Yrkanden 

Ordförande (L) yrkar att bestämmelserna träder ikraft den 1 mars 2020 istället för 1 januari 2020, då 

kommunfullmäktige inte fattar retroaktiva beslut.  
 

Miriam Malm (V) yrkar att på sida 4, första stycket, ändra 3 år till 6 månader. I andra stycket på sida 4, 
komplettera 85 % med meningen av ett prisbasbelopp. 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 26 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 12   KS/2019/0496/024 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
1. Bifall eller avslag till arvodesberedningens förslag inklusive Ordförandes (L) ändringsförslag om 

att bestämmelserna träder i kraft 1 mars 2020 istället för 1 januari 2020. 

2. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla arvodesberedningens förslag ställs bifall mot avslag till 
Miriam Malms (V) tilläggsyrkande om att på sida 4, första stycket, ändra 3 år till 6 månader. I 

andra stycket på sida 4, komplettera 85 % med meningen av ett prisbasbelopp. 

Proposition 

Proposition 1 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla arvodesberedningens förslag tillsammans med Ordförandes (L) 

tilläggsyrkande: 
1. anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 

tillhörande bilaga. 

 
2. bestämmelsernas § 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande ”Kostnadsramen för 

individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till högst 1.0 prisbasbelopp exklusive 
mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen omställningsinsats. Individuell 

behovsprövning gäller.  

 
3. bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2020. 

 
Proposition 2 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Miriam Malms (V) tilläggsyrkande om att på sida 4, första stycket, 

så ändras 3 år till 6 månader. I andra stycket på sida 4 så kompletteras 85 % med meningen av ett 

prisbasbelopp. 
_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 27 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 13   KS/2019/0248/012 

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 
verksamhet i Nynäshamns kommun, mandatperioden 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att barn- och utbildningsförvaltningens 
yttrande inarbetas i program för uppföljning och tillsyn av privat och kommunala utförare i Nynäshamns 

kommun mandatperioden 2019-2020, rubrik 4, begreppsförklaring, 4.1 Huvudman. 

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. 
Fullmäktiges program ska enligt 5 kap 3 § kommunallagen (2017:725), KL, innehålla: 

 

 Mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen, 

 Hur uppföljning av privata utförare ska ske, samt 

 Hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras. 

 
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 varje nämnd att utifrån speciallagstiftning och behov att ta fram. 

 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 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 kommunfullmäktige att anta 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 16 januari 2020, § 5. 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 28 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 13   KS/2019/0248/012 

Yrkanden 

Gill Lagerberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 
inarbetas i program för uppföljning och tillsyn av privat och kommunala utförare i Nynäshamns kommun 

mandatperioden 2019-2020, rubrik 4, begreppsförklaring, 4.1 Huvudman. 

 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Gill Lagerbergs (S) återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Återremittera ärendet för att barn- och utbildningsförvaltningens yttrande inarbetas i program för 

uppföljning och tillsyn av privat och kommunala utförare i Nynäshamns kommun mandatperioden 2019-
2020, rubrik 4, begreppsförklaring, 4.1 Huvudman., eller bifall till att ärendet avgörs ikväll. 

Proposition 

Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 

inarbetas i program för uppföljning och tillsyn av privat och kommunala utförare i Nynäshamns kommun 
mandatperioden 2019-2020, rubrik 4, begreppsförklaring, 4.1 Huvudman. 

 
_____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Södertörns upphandlingsnämnd 
AB Nynäshamnsbostäder 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 29 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 14   KS/2018/0183/004 

Revidering av Arkivreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta förslaget på revidering av Nynäshamns kommuns arkivreglemente. 

2. det reviderade reglementet börjar gälla från 1:a juli 2020.  

3. uppdra kommunstyrelsen att ta fram en instruktion till arkivreglementet.  

 
Ärendet  

Enligt arkivlagen har kommunfullmäktige rätt att meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen, detta 
görs genom ett arkivreglemente som fungerar som ett lokalt komplement till arkivlagen och fastställer 

grunderna för kommunens informationshantering. 
 

Nynäshamns kommuns arkivreglemente reviderades senast 2015. Nu förslås en del revideringar till 
arkivreglementet. De flesta revideringarna går ut på att förtydliga reglementet antingen rent språkligt 

eller genom ny text.  

De förslagna revideringarna går ut på att: 
- Myndigheternas arkivansvar har förtydligats.  

- Samrådsplikten med kommunarkivet har gjorts tydligare.   
- Hänvisningar till arkivlagens paragrafer har lyfts in.  

- Arkivmyndighetens ansvar att utfärda instruktioner har förtydligats.  

- Kommunarkivet får mandat att utfärda instruktioner för utformning av arkivbeskrivning, 
arkivförteckning och leveransreversal.  

- Regler för utlåning av handlingar har förtydligats.  
- Reglerna för dokumenthanteringsplanen har ändrats, detta beskrivs med utförligt nedan.  

Den stora förändringen som genomförs är att nämnderna inte längre ska eller får anta egna 
dokumenthanteringsplaner eller fatta enskilda gallringsbeslut. Den rätten flyttas till kommunstyrelsen som 

antar en kommungemensam dokumenthanteringsplan efter kommunarkivets förslag. 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som gallringsbeslut och styr vad som ska gallras och vad som ska 

bevaras. Genom att införa en kommungemensam dokumenthanteringsplan likformas 
informationshanteringen i kommunen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. anta förslaget på revidering av Nynäshamns kommuns arkivreglemente. 

2. det reviderade reglementet börjar gälla från 1:a juli 2020. 

3. uppdra kommunstyrelsen att ta fram en instruktion till arkivreglementet. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta förslaget på revidering av Nynäshamns kommuns arkivreglemente,  

2. det reviderade reglementet börjar gälla från 1:a juli 2020,  
3. uppdra kommunstyrelsen att ta fram en instruktion till arkivreglementet.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2020, § 3. 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 30 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 14   KS/2018/0183/004 
 

_____________________ 
 

Skickas till: 

Akten 
Kommunarkivarien 

Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 31 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 15   KS/2019/0498/007 

Granskning av styrning och kontroll av 
fastighetsunderhåll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden löpande återrapporterar till kommunstyrelsen de åtgärder 

som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidtar för att säkerställa en tillförlitlig drift och 

underhåll av vår kommuns verksamhetsdelar.  
2. en extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll 

av vår kommuns verksamhetslokaler. 
3. lägga kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning 

av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll till handlingarna. 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat om miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av underhållet av kommunens fastigheter är 
ändamålsenligt och optimalt utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Objektet för 

granskningen är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, men i viss mån berörs även kommunstyrelsen. 
Av den anledningen begär revisorerna ett samordnat svar från kommunstyrelsen och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden avseende de iakttagelser och bedömningar som redovisas i rapporten. 

Revisorerna begär även en redovisning av vilka åtgärder som nämnderna planerar att vidta. Rapporten 
ska hanteras enligt den ordning som revisionen och fullmäktiges presidium har kommit överens om. Den 

överenskomna ordningen innebär att granskad nämnd ska behandla och åtgärda rapportens 
förbättringsförslag och sedan skicka svaret till kommunstyrelsen som i sin tur behandlar rapporten och 

den granskade nämndens svar och översänder ett svar till revisionen. Kommunstyrelsen skickar även 

svaret vidare till fullmäktige för debatt och slutlig behandling. Svaret ska vara revisionen tillhanda så att 
ärendet kan behandlas av fullmäktige i januari 2020. 

 
Revisionens bedömning är att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av underhållet av 

kommunens fastigheter inte är ändamålsenligt eller optimalt utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 

perspektiv. Detta mot bakgrund av de brister som revisionen konstaterat som riskerar att utsätta kommunen 
för kapitalförstöring, samt negativt påverka de förvaltningar som bedriver verksamhet i lokalerna. 
 

Revisionen lämnar efter genomförd granskning sex rekommendationer; varav en rör kommunstyrelsen. 

Rekommendationen som rör kommunstyrelsen innebär att det bör tas fram nya anvisningar för 
investeringsredovisning eftersom det saknas anvisningar kopplat till komponentavskrivning. Anvisningar 

för investeringsredovisning är under framtagande, vilket även konstateras i granskningsrapporten. 
 

I revisionsrapporten konstateras även att kommunens gällande reglemente för ekonomistyrning inte har 
reviderats på flera år och att det i vissa delar är utdaterat, men att arbetet med att ta fram ett nytt 

reglemente redan är påbörjat. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett svar där nämnden bemöter de iakttagelser och 
bedömningar som redovisas i rapporten, samt redovisar vilka åtgärder som avses vidtas. Svaret gällande 

delarna som rör ekonomistyrningsreglementet och anvisningarna för investeringsredovisning har tagits 

fram av nämnden efter samråd med kommunens ekonomiavdelning. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 



 

 

PROTOKOLL        Sida 32 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 15   KS/2019/0498/007 
 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen  
  

- antar förvaltningens tjänsteskrivelse, med tillhörande beslutsunderlag, som svar på revisorernas 
granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll, och överlämnar det till revisorerna. 

- uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att fortlöpande och mycket noga följa hur miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen fullföljer redovisade åtgärder. 

- föreslår att kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med 

tertialuppföljning 1 ska återkomma till kommunstyrelsen med återrapportering om hur planerade 
åtgärder fullföljs. 

- föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning av styrning och kontroll av 

fastighetsunderhåll till handlingarna.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

- miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med tertialuppföljning 1 ska återkomma till 

kommunstyrelsen med återrapportering om hur planerade åtgärder fullföljs. 
 

- lägga kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning av 
styrning och kontroll av fastighetsunderhåll till handlingarna.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 

Kommunstyrelsen beslutar att  
  

- anta förvaltningens tjänsteskrivelse, med tillhörande beslutsunderlag, som svar på revisorernas 

granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll, och överlämnar det till revisorerna, 

 
- uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att fortlöpande och mycket noga följa hur miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen fullföljer redovisade åtgärder. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2019, § 353. 

Föredragning 

Projektledare för granskningen och sakkunnig på PWC, Kristian Damlin, föredrar rapporten. 

Yrkanden 

Lena Dafgård (SN) och Patrik Isestad (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar 

att kommunfullmäktige istället beslutar att: 

1. en extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll 
av vår kommuns verksamhetslokaler. 

2. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden löpande återrapporterar till kommunstyrelsen de åtgärder 
som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidtar för att säkerställa en tillförlitlig drift och 

underhåll av vår kommuns verksamhetsdelar.  

 
Emma Solander (MP), Ola Hägg (S), Miriam Malm (V), Jean-Claude Menot (SD) och Harry Bouveng (M) 

yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) och Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 
 

Sammanträdet ajourneras 20.53-21.07 och 21.19-21.26. 



 

 

PROTOKOLL        Sida 33 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 15   KS/2019/0498/007 
 

Harry Bouveng (M), Antonella Pirrone (KD), Daniel Adborn (L) och Maria Gard Günster (C) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag om att: 

- miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med tertialuppföljning 1 ska återkomma till 

kommunstyrelsen med återrapportering om hur planerade åtgärder fullföljs. 
 

Harry Bouveng (M), Antonella Pirrone (KD), Daniel Adborn (L) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att: 

- lägga kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning av 
styrning och kontroll av fastighetsunderhåll till handlingarna. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 

Proposition 1 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om att: 

- miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med tertialuppföljning 1 ska 

återkomma till  kommunstyrelsen med återrapportering om hur planerade åtgärder 
fullföljs. 

 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om att lägga kommunstyrelsens och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll 
till handlingarna. 

 
Proposition3 
Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) och Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande om att: 

1. en extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll 
av vår kommuns verksamhetslokaler. 

2. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden löpande återrapporterar till kommunstyrelsen de åtgärder 
som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidtar för att säkerställa en tillförlitlig drift och 

underhåll av vår kommuns verksamhetsdelar.  

Proposition 

Proposition 1 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag om att: 

- miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med tertialuppföljning 1 ska återkomma till  
kommunstyrelsen med återrapportering om hur planerade åtgärder fullföljs. 

 

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

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag om att lägga kommunstyrelsens och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning av styrning och kontroll av 

fastighetsunderhåll till handlingarna. 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 34 

Kommunfullmäktige 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 15   KS/2019/0498/007 
 
Proposition 3 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att: 

1. en extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll 
av vår kommuns verksamhetslokaler. 

2. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden löpande återrapporterar till kommunstyrelsen de åtgärder 
som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidtar för att säkerställa en tillförlitlig drift och 

underhåll av vår kommuns verksamhetsdelar.  
 

_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
Revisorerna 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommundirektören  



 

 

PROTOKOLL        Sida 35 

Kommunfullmäktige 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 16   KS/2019/0292/060 

Svar på motion - om att kommunen ska erbjuda 
kunskaper i teckenspråk till elever i Nynäshamns 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 

Donald Löfving (SD), Jean-Claude Menot (SD), Klas Rydström (SD), Björn Larsson (SD), Erik Runeborg 

(SD) och Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Enligt 14 § språklagen (2009:600) ska var och en som är bosatt i Sverige ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda det svenska språket. Enligt 14 § 1 stycket 2 punkten ska den som är döv eller 

hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk därutöver ges möjlighet att lära sig, 

utveckla och använda det svenska teckenspråket.  
 

När det gäller frågan om att avgöra vem som ska ha möjlighet att lära sig, utveckla och använda det 
svenska teckenspråket framförs det i förarbetena till språklagen att den enskildes behov bör vara 

avgörande. Enligt förarbetena är en självklar kategori av personer som ska ha rätt till 

teckenspråksutbildning personer som har funktionsnedsättning. Till denna kategori hör döva, dövblinda, 
hörselskadade, vuxendöva och personer med språkstörning.  
 

Av förarbetena framgår vidare att de närmast anhöriga till teckenspråkiga personer kan ha ett sådant 

behov av teckenspråk att även de ska ges tillgång till teckenspråket. Till de närmast anhöriga hör 
föräldrar och syskon till teckenspråkiga barn. Till kategorin hör även barn till teckenspråkiga föräldrar.1 

 

Av 10 kap 7 § skollagen (2010:800) framgår dessutom att elever som har föräldrar (eller 
vårdnadshavare) som har ett annat modersmål än svenska, ska få modersmålsundervisning i detta språk 

om:   

 det är ett språk som familjen använder varje dag, eller 

 om eleven har, åtminstone lite, kunskap i språket. 
 

I språklagen jämställs teckenspråk med de nationella minoritetsspråken vilket ger barn till teckenspråkiga 

föräldrar en lagstadgad rätt till teckenspråksundervisning enligt skollagen. Då teckenspråket inte är ett 
nationellt minoritetsspråk (även om det ska betraktas som ett sådant enligt språklagen) har skolverket 

dock inte tagit fram några kursplaner för modersmålsundervisning i teckenspråk för grundskolelever.2  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

  

                                                
1 Prop. 2008/09:153 sida 50 Språk för alla - förslag till språklag. 
2 Kursplaner för teckenspråk finns dock för särskoleelever.  
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Kf § 16   KS/2019/0292/060 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2020, § 352. 

Yrkanden 

Jean-Claude Menot (SD), Miriam Malm (V), Aline Varre (-) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till 

motionen.  

 
Marcus Svinhufvud (M) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag eller 

bifall till motionen. 

Proposition 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om att anse motionen vara 
besvarad. 

 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 
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