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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Malin Söderlund   

Plats och tid 

Folkets hus Nynäshamn, 2020-03-12 klockan 19.00-19.46 

  

Beslutande 

Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning 
 

 
 

 

 

 
 

 

Paragrafer 
§ 17 – 31 
 

 

Justeringens plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen 2020-03-13 klockan 14:00 

Underskrifter 

 
 

 

 
Nicholas Nikander (L)       

ordförande    
 

    
 

  

Marcus Svinhufvud (M)  Patrik Isestad (S) 
justerare  justerare 

 
 

 

 
Malin Söderlund    

sekreterare  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 
Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 
Donald Löfving (SD) 

Ola Hägg (S) 

Hans Owe Krafft (SN) tjänstgör istället för Aline Varre (-) 
Agneta Tjärnhammar (M) 

Jean-Claude Menot (SD) 
Inger Andersson (S) 

Nicholas Nikander (L), ordförande 

Johan Gillqvist (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M) 
Tony Nicander (V) tjänstgör istället för Miriam Malm (V) 

Maria Gard Günster (C) 
Johan Augustsson (S) 

Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) 

Lena Dafgård (SN) 

Anders Eriksson (MP) tjänstgör istället för Emma Solander (MP) 
Lars Herling (SD) tjänstgör istället för Klas Rydström (SD) 

Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Rolf Hofsten (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN) 

Håkan Svanberg (M) 

Liselott Vahermägi (S) 
Björn Larsson (SD) 

Agneta Hagström (M) 
Daniel Adborn (L) 

Johnny Edholm (S) 

Per Ranch (SN) 
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Per Malmsten (M) 

Roland Junerud (S) 
Fredrik Sönnergren (M) 1:e vice ordförande 

Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Gill Lagerberg (S) § 17-29 
Gill Lagerberg (S) § 30-31, från klockan 19.34 

Johann Wolf (SD) 

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

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD) 

Bengt Holwaster (MP) 

Jimmy Norell (M) 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Karlsson (M) 
Georgios Tsiouras (M) 

David Öberg (KD)  

Daniel Jobark (S) tjänstgörande § 17-29, därefter ej tjänstgörande 
Robert Norberg (PPiN) 
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Kf § 17 
 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Upprop förrättas. 

 
Kommunfullmäktige består av 38 ledamöter.  

 

_______________ 
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Kf § 18 
 

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

 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 februari 2020.  

 

Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 3 mars 2020. 
 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 27 februari 2020.  
 

_______________ 
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Kf § 19 
 

Justering av sammanträdets protokoll 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Svinhufvud (M) och Patrik Isestad (S) att tillsammans med 

ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 13 mars 2020 klockan 14.00.  

 
_______________ 
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Kf § 20   KS/2020/0010/102 
 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Whille Karlsson (S) från sitt uppdrag som ersättare som Kommunal fanbärare. 

2. entlediga Nicholas Nikander (L) från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 23 mars 2020. 

3. entlediga Joacim Nieminen (SD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

KS/2020/0010/102-11 

Whille Karlsson (S) har den 25 februari 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare 
som Kommunal fanbärare. 

 
KS/2020/0010/102-12 

Nicholas Nikander (L) har den 5 mars 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ordförande 

och ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 mars 2020. Nicholas Nikander reviderar 
avsägelsen muntligen till den 23 mars 2020. 

 
KS/2020/0010/102-13 

Joacim Nieminen (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

 

_______________ 

 
Skickas till: 
Akten 
Länsstyrelsen 

Troman 
HR 

Whille Karlsson 
Fanbärare 

Nicholas Nikander 

Joacim Nieminen 
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Kf § 21   KS/2020/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ledamot och revisor i Styrviksvägens samfällighetsförening 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. utse Bo Persson (L) till ledamot tillika ordförande för Styrviksvägens samfällighetsförening. 

2. utse Kenneth Åhs (S) till revisor för Styrviksvägens samfällighetsförening. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 14 mars 2018, § 36, valt ledamot till styrelsen för Styrviksvägens 

samfällighetsförening för åren 2018-2019. Kommunfullmäktige har under § 36 även valt revisor. 
 

Kommunfullmäktige behöver välja ledamot och revisor för åren 2020-2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. utse Bo Persson (L) till ledamot tillika ordförande för Styrviksvägens samfällighetsförening 
2. utse Kenneth Åhs (S) till revisor för Styrviksvägens samfällighetsförening. 

Föredragning 

Agneta Tjärnhammar (M) ordförande i kommunfullmäktiges valberedning föredrar valberedningens 

förslag. 
 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 
Styrviksvägens samfällighetsförening 

Bo Persson 
Kenneth Åhs 
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Kf § 21   KS/2020/0008/102 

2. Val av kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. utse Fredrik Sönnergren (M) till ordförande istället för Nicholas Nikander (L). 

2. utse Jimmy Norell (M) till förste vice ordförande istället för Fredrik Sönnergren (M).  

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja kommunfullmäktiges ordförande istället för Nicholas Nikander (L).  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) föreslår att Fredrik Sönnergren (M) utses till kommunfullmäktiges ordförande istället 

för Nicholas Nikander (L), samt att Jimmy Norell (M) utses till förste vice ordförande istället för Fredrik 

Sönnergren (M).  

 
_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Jimmy Norell 

Fredrik Sönnergren 
Troman 

HR   
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Kf § 22   KS/2020/0042/008 

 

Revisorerna 
 

Revisor Sara Frykman (M) meddelar att revisorerna har beslutat att följande granskningar ska 
genomföras under 2020: 

- Årsredovisning inklusive sammanställd redovisning 

- Delårsrapport 2020 
- Tillförlitlighet i redovisning, rutiner och system 

- Intern styrning och kontroll (ansvarsutövande) 
- Lekmannarevision/samordnad revision 

 

Fördjupade granskningsprojekt som kräver särskild uppmärksamhet: 
- Styrning och planering av äldreomsorgen bland annat utifrån äldreprogrammet 

- Förstudie, kris och katastrofberedskap 
- Ökat antal orosanmälningar inom socialtjänsten 

- Uppföljning av tidigare granskningar 
 

Sara Frykman (M) meddelar också att rapporten Granskning av upphandling och inköp i samband med 

ombyggnation av Gröndalsskolan är inlämnad, samt redogör kort vad rapporten innefattar. Rapporten 
finns med på kommunens hemsida. 

 
____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 

Revisorerna 
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Kf § 23   KS/2020/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

KS/2020/0145/060-1 

Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) har den 25 februari 2020 inkommit med en motion om 
kameraövervakning för ett tryggare Nynäshamn. 

 
KS/2020/0146/060- 

Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) har den 25 februari 2020 inkommit med en motion om 

att anlita ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen. 
 

____________________ 
 

Skickas till: 

Akten 
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Kf § 24   KS/2020/0019/109 

Inkomna medborgarförslag   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att fräscha upp 

baksidan av hamngrillen vid pendeltågsstationen. 

2. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför förskolan vid församlingshemmet. 

3. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att kommen ser över och bygger om cykelbanorna längs gamla Nynäsvägen mellan 

Kullsta och Lidl-rondellen. 
4. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 

gällande att kommunen anlägger ställplatser i hamnområdet. 

5. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att de som hyr båtplats av kommunen också kan få tillgång till dusch och toalett i 

gästhamnen mot en avgift. 

Ärendet 

KS/2020/0076/061 

 har den 8 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag samt ett förtydligande den 30 
januari 2020 om att fräscha upp baksidan av hamngrillen vid pendeltågsstationen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
 

KS/2020/0103/061 

 har den 27 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen 
anlägger en hundrastgård nedanför förskolan vid församlingshemmet. Kommunstyrelseförvaltningen 

föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

KS/202/0131/061 

 har den 18 februari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att kommen ser över och 
bygger om cykelbanorna längs gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 

KS/202/0132/061 
 har den 18 februari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger 

ställplatser i hamnområdet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
KS/202/0133/061 

 och  har den 18 februari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att de som 

hyr båtplats av kommunen också kan få tillgång till dusch och toalett i gästhamnen mot en avgift. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 
_____________________ 

 

Skickas till: 
Akten, Förslagsställarna, Berörda nämnder  
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Kf § 25   KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

KS/2019/0294/061-9 

Kommunstyrelsen har den 20 februari 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om en politikervecka i 
Nynäshamn. 

 
KS/2019/0468/061-5 

Kommunstyrelsen har den 20 februari 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att bygga en 

simhall på lövhagen besvarat. 
 

KS/2019/0507/061-3 
Kommunstyrelsen har den 20 februari 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om ny simhall i Ösmo 

vara besvarat. 

 
KS/2020/0008/102-5 

Länsstyrelsen i Stockholm har den 25 februari 2020 beslutat utse Madeleine Sloot (V) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige samt Tony Nicander (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 
KS/2020/0008/102-6 

Länsstyrelsen i Stockholm har den 25 februari 2020 beslutat utse Georgios Tsiouras (M) som ny ersättare 

i kommunfullmäktige. 
 

KS/2020/0008/102-7 
Länsstyrelsen i Stockholm har den 25 februari 2020 beslutat utse Inez Åkerbäck (S) som ny ledamot i 

kommunfullmäktige samt Anders Lindeberg (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 
KS/2020/0008/102-8 

Länsstyrelsen i Stockholm har den 3 mars 2020 beslutat utse Johan Forsman (S) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige samt Eva-Lena Persson (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige.  

 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 
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Kf § 26   KS/2020/0014/101 

 
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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Kf § 27   KS/2018/0405/001 

Överlämning av myndighetsansvaret för handläggning 
och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och 
liknande produkter till Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Överlämna myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak 
och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med 1 maj 2020. 

 Ge socialnämnden i uppdrag att utvärdera överlämningen av myndighetsansvar efter ett år. 

 5 § i Socialnämndens reglemente tas bort. 

 ärende KS/2019/0401/206-10 som återremitterades på Kommunfullmäktige 2019-12-12 anses 

besvarad i och med denna skrivelse. 

Ärendet 

Nynäshamns kommuns avtal med Södertälje kommun gällande handläggning enligt alkohollagen samt lag 

om tobak och liknande produkter löpte ut den 31 december 2019. Vid en avtalsförlängning med 
Södertälje kommun behöver Nynäshamns kommun fortsatt hantera beslutsfattande och administration. 

Vid en överlämning av myndighetsansvaret till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (hädanefter 
benämnt som ”SMOHF”)  övergår både beslutsfattande och administration till förbundet. SMOHF sköter 

redan tillsyn för rökfria lokaler för Nynäshamns kommun och det bedöms som lämpligt att samla all 

handläggning och tillsyn enligt alkohol och tobakslagen på samma ställe. Att en aktör har ett 
helhetsansvar innebär bättre service för näringsidkarna och den totala administrationen minskar. 

 
Avtalet med Södertälje kommun som innefattar att utföra vissa uppgifter enligt alkohollagen samt lag om 

tobak och liknande produkter löpte ut den 31 december 2019. För utförandet betalade Nynäshamns 

kommun år 2019 en ersättning om 563 988 kronor till Södertälje kommun. Rörlig kostnad tillkom i form 
av 5% i administrativt påslag, enhetstaxa för de olika kunskapsproven på 1600 kronor samt kostnad för 

resor. 
 

Inga priser för år 2020 har ännu avtalats med Södertälje kommun, men vid en eventuell 
avtalsförlängning på ett år eller mer har Södertälje kommun aviserat en uppskattad kostnad till 

socialförvaltningen på 600 000 kronor för 2020. Den uppskattade kostnaden avser en tjänst på 100%, 

från nuvarande 80%, i och med utökat tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande produkter. I 
avtalet med Södertälje kommun betalade socialförvaltningen också programvarukostnader på 30 875kr 

per år inklusive mervärdesskatt. Vidare har Socialförvaltningen i Nynäshamns kommun lagt ner 
administrativ tid som motsvarar lönekostnader på cirka 70 000 kronor. Vid ett överlämnande till SMOHF 

kommer SMOHF att sköta administrationen och de har vidare uppgett att inga avgifter för 

programvarukostnader tillkommer. 
 

SMOHF bedömer att ett övertagande av myndighetsansvar enligt alkohollagen samt lag om tobak och 
liknande produkter kan finansieras utifrån SMOHFs taxa och befintlig medlemsavgift. Medlemsavgiften 

ligger 2020 på 2 649 200 kronor och är en avgift som Nynäshamns kommun redan betalar till SMOHF. 
Under förutsättning att beslut tas om att anta SMOHFs taxa i Nynäshamns kommun, beräknas ingen  
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Kf § 27   KS/2018/0405/001 
 

kostnad tillkomma vid överlämning av myndighetsansvar till SMOHF1. Med SMOHF som 
myndighetsansvarig tillkommer inga rörliga kostnader då alla kostnader ryms inom medlemsavgiften. 

 

De flesta beslut enligt alkohollagen samt avslagsbeslut enligt lag om tobak och liknande produkter fattas i 
dagsläget enligt Socialnämndens delegationsordning av Socialnämndens biståndsutskott. Bifallsbeslut 

enligt lag om tobak och liknande produkter fattas av handläggare. Under 2019 har Socialnämndens 
biståndsutskott fattat åtta beslut enligt alkohollagen, inget avslagsbeslut enligt lag om tobak och liknande 

produkter har beslutats. Vid ett överlämnande av myndighetsansvaret till SMOHF kommer SMOHF istället 
handha både handläggning och beslutfattande.  

 

Om Nynäshamn själva skulle hantera handläggningen innebär det att en handläggare på 100% behöver 
anställas. Att anställa en handläggare på 100 % i egen regi innebär uppskattningsvis en total kostnad på 

cirka 760 000 kronor per år. Socialförvaltningen har tidigare hanterat handläggningen men valde att 
överföra den till Södertälje kommun då handläggaren bedömdes vara utsatt i sin roll. 

 

SMOHF bedömer att de kan överta uppdraget tidigast 1 maj 2020. De är öppna för att diskutera 
alternativa lösningar, som exempelvis att till viss del kunna handlägga akuta ärenden innan 1 maj 2020. 

Att det dröjer till 1 maj beror på att SMOHF behöver utöka sin bemanning med en halv tjänst. 
Socialförvaltningen står själva för myndighetsutövandet tills nytt avtal har slutits, för att en kontinuitet 

ska vidmakthållas i övergångsförfarandet behöver ett beslut tas gällande vilken utförare det är som ska 
hantera handläggningen och tillsynen. 

 

Socialförvaltningen handlägger idag alla ärenden beträffande alkohollagen samt lag om tobak och 
liknande produkter. Då Socialförvaltningen saknar alkoholhandläggare har de tagit fram ett tillfälligt avtal 

med SMOHF, avtalet innebär att SMOHF stöttar Socialförvaltningen vid förslag till beslut. Det tillfälliga 
avtalet motsvarar inte de uppgifter som SMOHF kommer att utföra vid övertagande av hela 

myndighetsutövningen. Avtalet med specifikationer om omfattning och ersättning finns i bilaga 1. Avtalet 

skrevs under av förvaltningschefen på Socialförvaltningen med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning och gäller från 1 februari 2020 till 30 april 2020. Avtalet gick inte upp till nämnden då 

det inte handlade om myndighetsutövning samt var tidsbegränsat och av mindre ekonomisk karaktär. 
 

Vid beslut om överlämning av myndighetsansvaret till SMOHF behöver socialnämndens reglemente 

revideras, den 5 § behöver tas bort. 
5 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1662), tobakslagen 
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde 2020-01-28 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
SMOHF ska återrapportera till kommunstyrelsen i särskilt problematiska ärenden med stor 

samhällspåverkan. Kommunstyrelsen har redan i uppdrag att följa upp verksamheten i ett 

kommunalförbund enligt 6 § i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen kommer därför genom 
sin uppföljning av SMOHF att få kännedom om särskilt problematiska ärenden med stor 

samhällspåverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Överlämna myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak 

och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

 Ge socialnämnden i uppdrag att utvärdera överlämningen av myndighetsansvar efter ett år 

 5 § i Socialnämndens reglemente tas bort. 

                                                
1 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 2019-11-11. 



 

 

PROTOKOLL        Sida 17 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-03-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 27   KS/2018/0405/001 
 

 ärende KS/2019/0401/206-10 som återremitterades på Kommunfullmäktige 2019-12-12 anses 

besvarad i och med denna skrivelse. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Överlämna myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak 

och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

 Ge socialnämnden i uppdrag att utvärdera överlämningen av myndighetsansvar efter ett år 

 5 § i Socialnämndens reglemente tas bort. 

 ärende KS/2019/0401/206-10 som återremitterades på Kommunfullmäktige 2019-12-12 anses 
besvarad i och med denna skrivelse. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2020, § 26. Rättelse av 

protokollet genom ordförandebeslut utfördes den 3 mars 2020, diarienummer KS/2018/0405/001-19. 

Yrkanden 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att överlämningen av 

myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande 
produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund sker den 1 maj 2020. 

 

Agneta Tjärnhammar (M) och Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
Harry Bouvengs (M) tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag med Harry Bouvengs (M) tilläggsyrkande om att överlämningen av myndighetsansvaret för 

handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbund sker den 1 maj 2020. 

Proposition 

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

kommunfullmäktige beslutar att: 

 Överlämna myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak 

och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med 1 maj 2020. 

 Ge socialnämnden i uppdrag att utvärdera överlämningen av myndighetsansvar efter ett år. 

 5 § i Socialnämndens reglemente tas bort. 

 ärende KS/2019/0401/206-10 som återremitterades på Kommunfullmäktige 2019-12-12 anses 
besvarad i och med denna skrivelse. 

_____________________ 
 

Skickas till: 

Akten 
Socialnämnden 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Haninge kommun 

Tyresö kommun 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 18 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-03-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 28   KS/2019/0401/206 

Taxa för Nynäshamns kommun för Södertörns miljö och 
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag 
om tobak och liknande produkter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

Ärendet 

Den 31 december 2020 löpte Nynäshamns kommuns samverkansöverenskommelse med Södertälje 
kommun ut gällande arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. Nynäshamns 

kommuns socialnämnd har inlett en dialog med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (hädanefter 
benämnt som ”SMOHF”) för övertagande av myndighetsansvaret under våren 2020. SMOHF bedömer att 

ett övertagande av myndighetsansvaret för Nynäshamns kommun enligt alkohollagen samt lag om tobak 
och liknande produkter kan finansieras utifrån SMOHFs taxa och befintlig medlemsavgift, som år 2020 

ligger på 2 649 200kr. Under förutsättning att beslut tas om att anta SMOHFs taxa i Nynäshamns 

kommun beräknas ingen kostnad tillkomma vid överflyttning av myndighetsansvaret2. För skillnader i 
Södertälje och SMOHFs taxor år 2020, se Bilaga 1 och Bilaga 2. 

 
De tjänster som övergår till SMOHF och som de då kommer ta ut avgift för är: 

 

 prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd 

av alkohollagen 

 prövning, handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter eller bestämmelser 
meddelade med stöd av denna. 

 
För att SMOHF ska kunna överta handläggningen och myndighetsansvaret är en förutsättning att beslut 

fattas om att tillämpa SMOHFs taxa i Nynäshamns kommun. SMOHF tog 1 maj 2019 över tillsynsansvaret 

för Tyresö- och Haninge kommun och årsavgifterna fakturerades då med kommunernas gällande taxa 
vilket påverkade självkostnadstäckningsgraden. SMOHF slöt då en överenskommelse med Tyresö- och 

Haninge kommun där de ersatte SMOHF för mellanskillnaden i kommunernas taxor samt de fasta årliga 
avgifterna, fram till att det att kommunerna tillämpade SMOHFs taxa.  

 
På Kommunfullmäktige 2019-12-12 återremitterades detta ärende. Det som återremitterats har besvarats 

i ärende KS/2018/0405/001-14 och innebär i korthet att Södertälje kommun vid en eventuell 

avtalsförlängning om ett år eller mer aviserat en kostnad om 600 000 kronor för 2020. Med SMOHF som 
utförare ingår arbetet enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter i medlemsavgiften, 

även det administrativa arbetet som Nynäshamns kommun tidigare har hanterat med egna medel 
övergår till SMOHF. Just nu står socialförvaltningen själv för myndighetsutövandet tills ett nytt avtal är 

upprättat, efter att socialförvaltningen fått ett beslut om vilken aktör det är som ska hantera tjänsten kan 

de upprätta ett avtal och en kontinuitet i övergångsförfarandet kan då vidmakthållas. 
 

 
 

                                                
2 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 2019-11-
11 



 

 

PROTOKOLL        Sida 19 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-03-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 28   KS/2019/0401/206 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2020, § 27. 
 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Socialnämnden 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Haninge kommun 

Tyresö kommun 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 20 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-03-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 29   KS/2014/0238/880 

Förlängd giltighetstid för biblioteksplan till 2020-12-31 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 
för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020. 

Ärendet 

Bibliotekslagen (2013:801) innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 
biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, exempelvis folkbibliotek och 

skolbibliotek. Ändamålet med dessa bibliotek är att de ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens 

ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

 
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den senast gällande 

biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016-2019 och beslutades av kommunfullmäktige 
den 11 maj 2016, § 95. Endast kommuner som har upprättat en biblioteksplan får beviljas bidrag enligt 

förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek. 

 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår, genom ett ordförandebeslut daterat den 6 februari 2020, att 

kommunfullmäktige ska förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019 till 
och med den 31 december 2020. Av beslutet framgår att verksamheten inte har kunnat prioritera en 

revidering av biblioteksplanen på grund av oförutsedda händelser i form av översvämningar och 
efterföljande ombyggnationer i bibliotekets lokaler. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att den 

tidigare planens giltighetstid förlängs så att nämnden kan söka medel från Kulturrådet.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens förslag, och föreslår 

därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för 
Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med 31 december 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 
för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2020, § 28. 
 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bibliotekschef 
Chef kultur och fritidsavdelningen 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 21 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-03-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 30   KS/2019/0536/060 

Svar på motion - Gång- och cykelplan för Nynäshamns 
kommun 2011 bör uppdateras 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Reservation 

Hans Owe Krafft (SN), Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Jan-Erik Ljusberg (SN) reserverar sig mot 

beslutet. 

Ärendet 

Motionen föreslår att Gång och cykelplan för Nynäshamns kommun bör uppdateras snarast möjligt då 
planen senast reviderades 2011. Detta bör göras för att öka användningen av cykel samt göra det lättare 

och locka fler till att cykla eller promenera.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ser också ett behov av att uppdatera gång- och cykelplanen men även kommunens andra 

trafikstrategiska dokument. 2019 påbörjades arbetet med att uppdatera samtliga trafikstrategiska 

dokument som finns idag samt att slå ihop dem till ett. Arbetet fortsätter nu under 2020. Syftet med 
planen är att den ska fungera som planeringsunderlag, ge en bättre överblick över trafikfrågorna samt 

styra utvecklingen i riktning mot ett hållbart transportsystem.  
 

Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål antogs av kommunfullmäktige 2018, vilka har hög relevans 
för trafik- och mobilitetsplanen i stort men också specifikt för frågor som berör gång och cykel. För att 

uppnå netto-nollutsläpp till 2045 som kommunens klimat- och miljömål anger är det nödvändigt med en 

utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Målen anger bland annat att: 

 2.1 Andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel för gång, cykel och 

kollektivtrafik (jämfört med 2015).  

 2.2 Kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all planering och bebyggelse.  

 2.3 All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt Nynäshamn till 2030 och ett 

klimatneutralt Nynäshamn till 2045.  

Trafik- och mobilitetsplanen ska utgå ifrån kommunens klimat- och miljömål, men också mål på regional 
och nationell nivå. Planen ska vara en trafikslagsövergripande strategi med fokus på ett hållbart 

transportsystem. Målet med planen är att säkerställa att ett hållbarhetsperspektiv råder inom områdena 

trafik, mobilitet och parkering när det gäller befintlig bebyggelse, nyexploateringar och generellt kring 
kommunens utveckling.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 22 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-03-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 30   KS/2019/0536/060 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2020, § 29. 

Yrkanden 

Anders Eriksson (MP) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

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 att bifalla kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad. 

 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Motionären 
Planeringschef 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 23 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-03-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 31   KS/2019/0460/060 

Svar på motion gällande Hållbart byggande Regler och 
riktlinjer för byggande i Nynäshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Ärendet 

Emma Solander (MP) har lämnat in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska uppdatera och 

skärpa kraven och rekommendationerna i styrdokumentet Hållbart byggande Regler och riktlinjer för 
byggande i Nynäshamn.  

 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med motionären om att det föreligger ett behov av uppdaterade 

riktlinjer för hållbart byggande i kommunen. Förvaltningen har redan påbörjat ett arbete med 

framtagande av riktlinjer för hållbart byggande och bedömer därmed motionen som besvarad.  
 

Kommunstyrelseförvaltningen har till sitt yttrande även inhämtat synpunkter från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Av yttrandet framgår att nämnden inte har något att tillägga i detta skede. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framför dock ett önskemål om att det färdiga dokumentet 
angående riktlinjer för hållbart byggande remitteras till nämnden för yttrande. 

Hållbart byggande  

Att bygga hållbara samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. För att 
kunna skapa ett hållbart samhälle krävs en helhetssyn i stadsplaneringen där resurshushållning, god 

arkitektur och tekniskt nytänkande är självklara delar.  

 
Nynäshamns kommun växer och utvecklas inom många områden. Intresset för ledig mark, fler bostäder 

och möjlighet att etablera och utöka verksamheter är stort. För att säkerställa att kommunen utvecklas 
på ett hållbart sätt krävs tydliga riktlinjer som gör hållbarhet till en naturlig del i varje byggprojekt.  

 
Nynäshamns kommun har sedan 2013 ett dokument med regler och riktlinjer för hållbart byggande. 

Syftet med dokumentet är att samla och tydliggöra de regler och riktlinjer för hållbart byggande som 

kommunen beslutat om i olika styr-, policy- och plandokument.  

Förbud mot särkrav 

Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet enligt plan- och bygglagen att ställa så kallade kommunala 

särkrav vid nybyggnation. Detta innebär i korthet att när en kommun som myndighet tillämpar plan- och 

bygglagen så får de inte ställa egna krav på de som bygger (exempelvis gällande energianvändning) 
utöver de bestämmelser som finns i Boverkets byggregler på de som bygger. Särkrav kan endast ställas 

när kommunerna själva agerar byggherre eller vid marköverlåtelse som inte är förknippad med 
genomförande av detaljplan. 

 

I Nynäshamns kommuns nuvarande styrdokument för hållbart byggande anges flera tekniska särkrav. 
Mot bakgrund av ovanstående är dessa krav utan verkan i de fall då kommunen agerar som 

myndighetsutövare, exempelvis vid genomförande av detaljplaner.  
 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 24 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 31   KS/2019/0460/060 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2020, § 38. 

Yrkanden 

Anders Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

_____________________ 
 

Skickas till: 

Akten 
Planeringschef 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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