
 

PROTOKOLL Sida 1(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-06-09 
Anslaget sätts upp: 2021-06-18             Anslaget tas ned: 2021-07-10 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2021-06-09 klockan 19.00–22.30. 

Ajournering 19.14-19.20, 21.13-21.25. 

 
Fortsatt sammanträde, Folkets Hus Mysingen, 2021-06-10 klockan 21.00-22.33. 

Ajournering 21.37–21.42. 

Beslutande  

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 
 

 

Paragrafer 
§§ 93–118 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-06-17 klockan 17.00 

Underskrifter 
 
 

 
 

Jimmy Norell (M)      

ordförande  
 

 
 
 

Marcus Svinhufvud (M)     Helen Sellström Edberg (S) 
justerare      justerare 

 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
Deltar på plats i Folkets Hus: 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 

 

Deltar på distans: 
Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 

Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) 
Agneta Tjärnhammar (M) 

Klas Rydström (SD) till och med klockan 22.30 2021-06-09, §§ 93–110. 
Inger Andersson (S) 

Sophia Stureson (L) till och med klockan 22.30 2021-06-09, §§ 93–110. 
Kaisa Persson (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson §§ 111–118. 

Bodil Toll (M)  

Miriam Malm (V) till och med klockan 22.30 2021-06-09, §§ 93–110. 
Tony Nicander (V) tjänstgör istället för Miriam Malm §§ 111–118. 

Maria Gard Günster (C) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 

Marcus Svinhufvud (M) 

Antonella Pirrone (KD) 
Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP) 
Björn Larsson (SD) 

Greta Olin Landström (PPiN) §§ 93–110 

Rolf Hofsten (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN) §§ 111–118. 
Håkan Svanberg (M) 

Liselott Vahermägi (S) 
Erik Runeborg (-) §§ 93–104, 106–118. 

Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 

Johnny Edholm (S) till och med klockan 22.30 2021-06-09, §§ 93–110. 

Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Johnny Edholm (S) §§ 111–118. 
Hans Owe Krafft (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN) §§ 93–110. 

Per Ranch (SN) från och med klockan 18.04 2021-06-10, §§ 111–118. 
Sophie Sandin (V) till och med klockan 22.30 2021-06-09, §§ 93–110. 

Per Malmsten (M) 

Carl Marcus (SD) 
Roland Junerud (S) 

Eva Wennerberg (C) 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M) 

Gill Lagerberg (S) från och med klockan 21.00 2021-06-10 §§ 111–118. 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Gill Lagerberg (S) §§ 93–110. 

Johann Wolf (SD) 

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

Johan Forsman (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Fredrik Brodin (M) 

Anders Karlsson (M) 
Christina Sönnergren (M) från och med klockan 21.00 2021-06-10. 

Maud Sjödén (C) 
Kaisa Persson (L) 

David Öberg (KD) från och med klockan 21.09 2021-06-09. 
Amanda Hedström (S) till och med klockan 22.30 2021-06-09. 

Anders Lindeberg (S) 

Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (V) §§ 93–110. 

Hans-Owe Krafft (SN) 
Irene Ångström (SN) till och med klockan 22.30 2021-06-09. 

Rolf Hofsten (PPiN) §§ 93–110. 

Robert Norberg (PPiN) 
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§ 93/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 

Kommunfullmäktige består under §§ 93–104, 106–110 av 41 ledamöter, under § 105 av 40 
ledamöter samt under §§ 111–118 av 39 ledamöter. 

Tjänsteanteckning 
Erik Runeborg (-) och Jean-Claude Menot (-) meddelar under uppropet att de lämnar 
Sverigedemokraterna och framöver är oberoende. 
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§ 94/21  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

Ärendet 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 maj 
2021. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 27 maj 2021. Kallelse infördes i Nynäshamns 

Posten den 1 juni 2021.  
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§ 95/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Svinhufvud (M) och Helen Sellström-Edberg (S) att 

tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 17 juni 2021 
klockan 17.00.  
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§ 96/21 KS/2021/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. entlediga Leif Branting (MP) från sitt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  
2. entlediga Johnny Edholm (S) från sitt uppdrag som ledamot i det kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor. 
3. entlediga Sophia Stureson (L) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen från och 

med den 17 juni. 
4. entlediga Johan Augustsson (S) från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i 

valnämnden. 

Ärendet 
KS/2021/0010/102–21 

Leif Branting (MP) har den 28 maj inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 9 juni 2021. 

 

KS/2021/0010/102–22 
Johnny Edholm (S) har den 4 juni 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 
det kommunala rådet för funktionshinderfrågor med omedelbar verkan. 

KS/2021/0010/102–23 

Sophia Stureson (L) har den 4 juni 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunstyrelsen från och med den 17 juni 2021. 

 
KS/2021/0010/102–24 

Johan Augustsson har den 9 juni 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot 
och vice ordförande i valnämnden.  

Skickas till 
Akten 
Troman  

HR  

Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Valnämnden 

Johnny Edholm 
Leif Branting 

Sophia Stureson 

Johan Augustsson 
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§ 97/21        KS/2021/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ledamot och ersättare till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse  
1. Johann Wolf (SD) till ledamot i kommunstyrelsen istället för Donald Löfving. 

2. Bo Persson (L) till ersättare i kommunstyrelsen istället för Sophia Stureson (L). 
 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Bo Persson (L) till ersättare i kommunstyrelsen istället för 
Sophia Stureson (L). 

Agneta Tjärnhammar (M) föredrar Sverigedemokraternas nomineringar, Johann Wolf (SD) 
nomineras till ledamot i kommunstyrelsen istället för Donald Löfving. 

Skickas till 
Akten    

Troman  
HR 

Kommunstyrelsen 

Johann Wolf 
Bo Persson 
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§ 97/21        KS/2021/0008/102 

2. Val av ledamot och suppleant till AB Nynäshamnsbostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse  

1. Björn Larsson (SD) till ledamot i AB Nynäshamnsbostäder istället för Donald Löfving. 

2. Johann Wolf (SD) till suppleant i AB Nynäshamnsbostäder istället för Björn Larsson (SD). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) föredrar Sverigedemokraternas nomineringar och nominerar Björn Larsson 

(SD) till ledamot i AB Nynäshamnsbostäder istället för Donald Löfving och Johann Wolf (SD) till 
suppleant i AB Nynäshamnsbostäder istället för Björn Larsson (SD). 

Skickas till 
Akten    
Troman  

Björn Larsson 
Johann Wolf 

AB Nynäshamnsbostäder 
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§ 97/21        KS/2021/0008/102 

3. Val av ledamot till Tegeltraven Holding AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse  
1. Björn Larsson (SD) till ledamot i Tegeltraven Holding AB istället för Donald Löfving. 

2. Johann Wolf (SD) till suppleant i Tegeltraven Holding AB istället för Björn Larsson (SD). 
 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) föredrar Sverigedemokraternas nomineringar och nominerar Björn Larsson 
(SD) till ledamot i Tegeltraven Holding AB istället för Donald Löfving och Johann Wolf (SD) till 
suppleant i Tegeltraven Holding AB istället för Björn Larsson (SD). 

Skickas till 
Akten    

Troman  
Björn Larsson  

Johann Wolf 
Tegeltraven Holding AB 
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§ 97/21        KS/2021/0008/102 

4. Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Erik Ljusberg (-) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
istället för Agneta Hagstöm (M). 

Ärendet 
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Jan-Erik Ljusberg (-) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
istället för Agneta Hagström (M). 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Jan-Erik Ljusberg 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 97/21        KS/2021/0008/102 

6. Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carl Marcus (SD) till ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning istället för Donald Löfving. 

Ärendet 
Agneta Tjärnhammar (M) föredrar Sverigedemokraternas nomineringar och nominerar Carl Marcus 
(SD) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning istället för Donald Löfving. 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Carl Marcus 

Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 97/21        KS/2021/0008/102 

7. Val av ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Herling (SD) till ersättare i kommunfullmäktiges 
arvodesberedning istället för Donald Löfving. 

Ärendet 
Agneta Tjärnhammar (M) föredrar Sverigedemokraternas nomineringar och nominerar Lars Herling 
(SD) till ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedning istället för Donald Löfving. 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Lars Herling 

Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 98/21 KS/2021/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Kenneth Åhs (S) informerar att revisorerna har tagit fram en mötesplan för hösten. 
Revisorernas vice ordförande och Kenneth Åhs (S) har varit på möte med nya bolaget Alkärrsplan 
utveckling AB och kommer delta på deras sammanträde under kommande vecka.  

Revisorerna arbetar för att få en bild av hur Nynäshamns kommun fungerar i andra sammanhang 

såsom inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Södertörns brandförsvarsförbund. Den 
31 augusti kommer revisorerna att göra studiebesök på gymnasiet.  

Revisionskollegiet önskar att informationspunkter med muntliga föredragningar ska vara mer 
utförligt beskrivna i nämndernas protokoll, detta för att revisorerna ska veta vad som behandlats. 

Skickas till 
Akten    

Revisorerna 
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§ 99/21 KS/2021/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2021/0272/060–1 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 16 maj 2021 inkommit med en motion rörande ”Råd 
och inspiration för de som vill bygga på landet”. 

Skickas till 
Akten 
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§ 100/21 KS/2021/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2021/0001/009-93 

En skrivelse benämnd ”Grundlagens kommunala självstyre” har kommit den 19 maj 2021. Skrivelsen 
är ställd till kommunfullmäktiges ledamöter. 

 
KS/2020/0084/061-3 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2021, § 123, beslutat att avslå medborgarförslaget om 

att anlägga ställplatser för husbilar i hamnområdet samt att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten för uppställningsplatser och ställplatser för husbilar i Nynäshamn. 

 
KS/2020/0132/061-3 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2021, § 124, beslutat att avslå medborgarförslag om att 

anlägga ställplatser för husbilar i hamnområdet samt att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten för uppställningsplatser och ställplatser för husbilar i Nynäshamn. 

 
KS/2019/0291/061-6 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2021, § 126, beslutat att avslå medborgarförslag om att 

utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från färjorna i Nynäshamns hamn. 
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till 

kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda ansvarsfrågorna 
gällande miljöövervakning. 

 
KS/2019/0251/061-7 

Kommunstyrelsen har den 19 maj 2021, § 183, beslutat att anse medborgarförslag om att man i 

kommunens offentliga miljöer använder parfymfria produkter som besvarat. 
 

KS/2020/0200/061-3 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2021, § 125, beslutat att avslå medborgarförslaget 

gällande målning av runsten samt att anse medborgarförslaget om uppfräschning av skylt 

tillhörande Billsta besvarat. 

Skickas till 
Akten 
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§ 101/21 KS/2021/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående nybyggnation av skolor i Nynäshamns 
tätort väcks och besvaras skriftligen till kommunfullmäktiges sammanträde i september. 

Ärendet 
KS/2021/0014/101-20 
Janice Boije Junerud (S) har den 8 juni 2021 inkommit med en interpellation ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) angående nybyggnation av skolor i Nynäshamns 
tätort. 

Skickas till 
Akten 
Janice Boije Junerud 
Harry Bouveng   
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§ 102/21 KS/2020/0380/008 

Antagande av reglemente, fastställande av budget och 

fastställande av förvaltningsorganisation för en ny näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,  

2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,  

3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela 
verksamhetsåret 2021, 

4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret 

fram till överlämnandet,  
5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag, 

6. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021. 
7. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda 

uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte 
bara dem som uppbär försörjningsstöd. 

8. Ge förvaltningen i uppdrag att verka för att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter i 

möjligaste mån ska använda samma verksamhetssystem som socialförvaltningen för att 
kunna säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden. 

9. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad 
lokalisering från start.  

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

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Lena Dafgård (SN), 

Emma Solander (MP), Helen Sellström-Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Hans 
Owe Krafft (SN), Roland Junerud (S), Daniel Jobark (S), Johan Forsman (S) och Bengt Holwaster 
(MP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande 

kommunfullmäktige att från och med den 1 januari 2021 inrätta en ny näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnd. Nämndens arbete ska bidra till att motverka utanförskap och arbetslöshet, 

samt förenkla och förbättra kommunens kontakter med näringslivet och ge bättre förutsättningar för 
näringslivets tillväxt. Nämnden ska även bidra till att öka attraktiviteten för studenter och elever.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens 
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation. Under kommunstyrelsens sammanträde 

den datum 29 april 2021 § 117 beslutade kommunstyrelsen att ansvaret för 
försörjningsstödsenheten skulle lyftas bort från förslaget. Ett reviderat förslag till reglemente, 

budget samt inrättande av en ny förvaltningsorganisation för en näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnd behandlades sedan på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2021 
§ 117.  
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Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att återremittera ärendet för att klargöra följande 
perspektiv innan en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd inrättas: 

1. Att kontrollera att beslutsdokumenten inklusive delegationsordningar är harmoniserade med 
senaste beslutet i fullmäktige 

2. Att göra samma granskning som man gjort för socialnämndens sekretessutmaningar för 
barn- och utbildningsnämnden avseende behov av informationsöverföring under 

nämndgränser 

3. Att laglighetspröva om individinformation kan och i så fall vilken information som kan delas 
över nämndgränser 

4. Att om verksamhetssystem behöver anpassas redovisa estimerade kostnader för detta 
5. Att kontrollera att när verksamhetssystemen har anpassats, att insatskedjor inte burits på 

ett sådant sätt att det är till men för individen, samt 
6. Att utifrån remissyttrandena från de olika nämnderna samt fackföreningar tydligare visa på 

hur ansvarsgränserna ska flyttas och hur detta påverkar kommunens anställda. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,  
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,  

3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela 

verksamhetsåret 2021, 
4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret 
fram till överlämnandet,  

5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag, 
6. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021. 

7. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda 
uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte 

bara dem som uppbär försörjningsstöd. 
8. Ge förvaltningen i uppdrag att verka för att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter i 

möjligaste mån ska använda samma verksamhetssystem som socialförvaltningen för att 

kunna säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden. 
9. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad 

lokalisering från start.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,  
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,  

3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela 
verksamhetsåret 2021, 

4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret 
fram till överlämnandet,  

5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag, 

6. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021. 
7. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda 

uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte 

bara dem som uppbär försörjningsstöd. 
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8. Ge förvaltningen i uppdrag att verka för att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter i 
möjligaste mån ska använda samma verksamhetssystem som socialförvaltningen för att 

kunna säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden. 

9. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad 
lokalisering från start.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021, § 202. 

Yrkanden 
Ola Hägg (S), Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN) och Emma Solander (MP) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Harry Bouveng (M), Aline Varre (-), Miriam Malm (V), Bengt-Göran Pettersson (KD), Sophia Stureson 

(L), Johann Wolf (SD), Jean-Claude Menot (-), Bo Persson (L), Agneta Tjärnhammar (M), Antonella 

Pirrone (KD), Maria Gard Günster (C), Marcus Svinhufvud (M), Erik Runeborg (-) och Håkan 
Svanberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Skickas till 
Akten 

Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

  



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-05-19

Återremissyrkande angående antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd

Bakgrund
I löptexten i Mål- och budget för 2021-2024 fanns ett förslag att inrätta en näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Detta förslag fanns dock inte med i kungörelsen till fullmäktige den 15 oktober
2020, vilket är ett krav för beslutspunkter. Att inrätta en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd saknades
också i de beslutssatser, som fullmäktige fattade beslut om i samband med mål och budget, vilket
innebär att det är flera formella fel i hanteringen av beslutet och grundläggande demokratiska spelregler
har åsidosatts. Vi anser därför inte att kommunfullmäktige beslutade om att inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd i samband med Mål och budget för 2021-2024.

Det nuvarande förslaget, som lades på bordet på kommunstyrelsens möte den 29 april, har forcerats
fram så att man inte ens har hunnit se över eventuella konsekvenser av det ändrade förslaget. Detta gör
att Alliansen och Vänsterpartiet först fattar beslut i kommunstyrelsen och sedan i efterskott måste ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivs-
och arbetsmarknadsnämnd för att komplettera rapporten med eventuella konsekvenser av det ändrade
förslaget inför beslutet i kommunfullmäktige. Det nya förslaget innebär bland annat att försörjningsstödet
blir kvar hos Socialnämnden och att det nya förslaget till socialnämndens reglemente måste justeras.

Inför vårt ställningstagande beträffande förslaget om förändrad nämndstruktur har vi granskat näringslivs-
och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, kommunstyrelsens rapport Inrättande av en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd - Förslag till budget, förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar samt
förslag till revideringar av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden m.m. Vi har också
läst nämndernas remissyttranden över förslaget och instämmer i många av de frågor och svårigheter
som lyfts i yttrandena beträffande det mångfacetterade uppdrag och de svåra gränsdragningar som den
nya nämndorganisationen skulle innebära. Inte minst oroande är att en projektledare behöver tillsättas
för införandet, vilket tyder på att många frågor fortfarande är obesvarade och ändå inte tillräckligt
utredda, trots många rapporter. Den föreslagna nämndorganisationen kommer också att beröra många
av medarbetarna, då alla befintliga nämnder och förvaltningar utom kultur- och fritidsnämnden är berörda
i högre eller lägre grad av omorganisationen.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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



Vi kan inte se nyttan av den föreslagna förändrade omorganisationen av nämndstrukturen, särskilt som
det i den genomlysning av förvaltningsorganisationen som skedde under 2019, inte föreslås någon
omorganisation av den politiska organisationen. Vi ser däremot att detta beslut innebär ökade kostnader
för skattebetalarna i ytterligare arvoden för en nämnd till med 22 ledamöter och ersättare, en
projektledare för implementeringen samt en ny förvaltningsorganisation, som också medför ytterligare
kostnader. Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon beräkning av kostnader i det omfattande
utredningsmaterialet, men det är lätt att konstatera att omorganisationen i sig kostar pengar och de
många utredningar som har genomförts har redan inneburit mycket extra kostnader.

Beträffande de exempel på kommuner som har en liknande nämndorganisation som den nu föreslagna
är det stora skillnader i invånarantal jämfört med vår kommun. Alla kommuner utom en har mångdubbelt
många fler invånare och är inte jämförbara med Nynäshamns kommun, som är en avsevärt mindre
kommun. Täby kommun har ca 72 000 invånare, Sollentuna kommun 74 000, Haninge kommun, ca 92
000 invånare och Nacka kommun har ca 106 000 invånare. Bara Upplands-Bro kommun med ca 29 000
invånare har jämförelsevis samma antal invånare som i vår kommun, 28 811 invånare.

I det svåra ekonomiska läge som vår kommun befinner sig nu p.g.a. av Covid-19, som också medför
extra stor arbetsbelastning på medarbetarna, kan vi inte se att det är lämpligt att riva upp
nämndorganisationen och starta en ny förvaltningsorganisation. Ekonomiska kalkyler för hur mycket den
här omorganisationen skulle kosta saknas i underlaget till beslut, vilket är anmärkningsvärt, men vi har
förstått av andra handlingar att en uppskattning är ca 10 miljoner kronor. Vi tveksamma till att detta
räcker och vi anser att skattebetalarnas pengar kan användas på många bättre och mer angelägna sätt
än att skapa en ny nämnd med ytterligare 22 förtroendeuppdrag och en förvaltningsorganisation till.

Vi ser med oro på att det kan uppstå problematik kring myndighetssekretess mellan enheterna, t.ex.
genom att försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten organiseras på två olika nämnder.
Sedan tidigare har erfarenheter visat att samverkan mellan dessa enheter försvåras av ett längre
avstånd, vilket det absolut blir om dessa enheter organiseras på två olika nämnder.

I kommunstyrelsens beslut den 29 april, §117, punkt 9 föreslås att fullmäktige ska besluta om att
“arbetsmarknadsavdelningens verksamheter ska använda samma verksamhetssystem som
socialförvaltningen för att kunna säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden”.
Kommunstyrelseförvaltningen ser ett starkt behov av att utreda ett antal frågor om sekretess och
dataskyddsförordningen beträffande information som inte får delas mellan myndighetsgränser och som
skulle kunna innebära att verksamheten gör sig skyldig till obehörigt röjande av sekretessbelagda
uppgifter.
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Yrkande

Med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens kompletterande skrivelse om konsekvenser av
kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 §117 yrkar vi på återremiss till Alliansens och Vänsterpartiets
förslag till beslut om antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för att följande ska utredas och klarläggas:

1. Konsekvenser av att försörjningsstödenheten lyfts bort från förslaget
2. Konsekvenser av att arbetsmarknadsenheten ska ha samma verksamhetssystem som

socialförvaltningen.
a. till exempel hur problem med sekretess ska lösas
b. om behov finns av att sätt upp fasta behörighetsgränser i systemet för att förhindra att

sekretessbelagd information delas mellan myndigheterna
c. om eventuellt de handlingar som upprättas i systemet skulle kunna utgöra allmänna

handlingar i ett tidigare skede än vad verksamheten avsett
d. utreda om det går att konfigurera verksamhetssystemet på ett sådant sätt att kommunen

inte riskerar att bryta mot lagen
e. utreda om avtalet för verksamhetssystemet möjliggör att systemet delas med ytterligare

en förvaltning utan att kommunen begår avtalsbrott.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunfullmäktige
i  Kommunstyrelsen samt i ersättare i Kommunstyrelsen samt i
Barn- och utbildningsnämnden ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige 
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Socialdemokraterna yrkande om ny näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnd 
 
Förslaget om en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd, med dess 
förvaltningsorganisation och ekonomi, har behandlats och omarbetats i flera 
omgångar. Den 29 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att ansvaret för 
försörjningsstödsenheten skulle lyftas bort från det ursprungliga förslaget. Det 
reviderade förslaget till reglemente, budget och förvaltningsorganisation 
återremitterades sedan på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2021 för att 
klargöra några perspektiv. 
 
Socialdemokraterna yrkade den 19 maj på en återremiss för: 

• Att kontrollera att beslutsdokumenten inklusive delegationsordningar är 
harmoniserade med senaste beslutet i fullmäktige 

• Att göra samma granskning som man gjort för socialnämndens 
sekretessutmaningar för barn- och utbildningsnämnden avseende behov av 
informationsöverföring över nämndgränser 

• Att laglighetspröva om individinformation kan och i så fall vilken 
information som kan delas över nämndgränser 

• Att kontrollera att de verksamhetssystem vi har kan anpassas på ett sådant 
sätt att kommunen inte riskerar anmärkningar och viten 

• Att om verksamhetssystem behöver anpassas redovisa estimerade kostnader 
för detta 

• Att kontrollera att när verksamhetssystemen har anpassats, att insatskedjor 
inte brutits på ett sådant sätt att det är till men för individen  

• Att utifrån remissyttrandena från de olika nämnderna samt fackföreningar 
tydligare visa på hur ansvarsgränserna ska flyttas och hur detta påverkar 
kommunens anställda 

 
Inför kommunfullmäktige 9 juni 2021 har Socialdemokraternas återremissyrkande 
besvarats, frågeställningarna 1,2,3 samt 5 och 6 har förtydligats av 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Socialdemokraterna har varit och är tveksamma till en näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnd av flera skäl. Det framgår inte tydligt att den nya nämnden är 
kostnadseffektiv för Nynäshamns kommun. Det är oklart för oss hur nyttan för det 
lokalt förankrade näringslivet ska öka i förhållande till nuvarande situation. 
Socialdemokraterna har naturligtvis också kontakt med det lokala näringslivet men vi 
har inte fått signaler på att man vill att kommunen satsar på en ny nämnd för deras 
behov. Den nya föreslagna nämnd- och förvaltningsorganisationen skapar inte fler 
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händer i välfärden, istället skapar den en ny byråkratisk organisation som riskerar att 
sätta medborgare i kläm.  
 
Socialdemokraterna begärde återremiss vid fullmäktige den 19 maj då vi ansåg att det 
var oklart hur den nya nämnden skulle kunna förbättra insatskedjorna för de som var 
långsiktigt arbetslösa. Vi har också sett en risk att den nya nämnden kan bryta mot 
sekretesslagen eller skapa gränsdragningshinder för individer som behöver stöd med 
insatser från både den nya nämnden och den nämnd som tidigare har ansvarat för 
hela området. Kommunstyrelseförvaltningen har nu tydligt angivit att lagstiftningen 
måste gå först, vilket naturligtvis är ett klokt val. Men det innebär också att endast 
begränsad information kan lämnas mellan Socialnämnden och den nya Näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden.  
 
Idag hanterar barn- och utbildningsnämnden utbildningsfrågorna i sin helhet från 
förskoleålder till vuxenålder. Socialdemokraterna vill inte att gymnasieutbildningen 
ska separeras från grundskolan genom att flyttas från BUN. Det gör att eleven inte 
följs genom hela utvecklingskedjan. I synnerhet ser vi att elever med särskilda behov 
riskerar att hamna mellan stolarna i gapet mellan grundskolan och gymnasiet.  
 
För många påverkar pandemin både möjligheten att få ett jobb, att få tillgång till en 
bostad liksom den generella folkhälsan. De närmaste åren behöver Nynäshamns 
kommun kraftsamla med att stärka hela samhället med resurser till utbildning, 
bostadsbyggande, framtagande av verksamhetsmark samt stärka omsorgen. 
Socialdemokraterna saknar en klar motivation till den nya nämnden som står i 
proportion till de nya enorma kostnaderna.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn yrkar avslag på förvaltningens förslag till 
beslut.  
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§ 103/21 KS/2021/0023/042 

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 

januari - 30 april 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021   

2. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och 

familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna. 
3. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett 

nystartsstöd till ideella föreningar  
4. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och 

kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om 

att medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och 
att det är viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden 

januari - augusti.   
5. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för 

god måluppfyllelse  
6. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas 

till coronapandemin eller kompenserats enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en 

budget i balans.  
7. Tillföra tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ej ramhöjande 

aktiviteter för att höja standarden på det offentliga rummet 5,0 mnkr, varav 0,5 mkr 
avser satsning på kulturarv. 

8. Tillföra tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för att genomföra ej 

ramhöjande aktiviteter på 5,3 mnkr  
9. Tillföra tilläggsanslag till kommunstyrelsen för att under året förstärka översiktsplan- 

och förnyelsearbete på 2,0 mnkr  
10. Tillföra tilläggsanslag till KS för att under året genomföra näringslivsstimulerande 

åtgärder med anledning av covid-19 på 2,0 mnkr 

11. Tillföra tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för att genomföra ej ramhöjande 
aktiviteter på 0,25 mnkr föreningsstöd nattvandring 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

Miriam Malm (V) och Sophie Sandin (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
I samband med tertialrapporteringen förtydligas att VA-kollektivet under 2021 kommer att betala en 
marknadsanpassad ränta för sin upplåning enligt gällande lagstiftning. Med i ärendet är också den 

begäran från kultur- och fritidsnämnden om att inrätta ett nystartsstöd för ideella föreningar till följd 

av covid-19.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021  

2. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och 
familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna. 

3. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett 
nystartsstöd till ideella föreningar 

4. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och 
kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om att 

medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och att det är 

viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden januari-
augusti.  

5. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för god 
måluppfyllelse 

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

coronapandemin eller kompenserats enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en budget i 
balans. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021   

2. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och 
familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna. 

3. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett 
nystartsstöd till ideella föreningar  

4. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och 

kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om 
att medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och 

att det är viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden 
januari - augusti.   

5. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för 
god måluppfyllelse  

6. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas 

till coronapandemin eller kompenserats enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en 
budget i balans.  

7. Tillföra tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ej ramhöjande 
aktiviteter för att höja standarden på det offentliga rummet 5,0 mnkr, varav 0,5 mkr 

avser satsning på kulturarv. 

8. Tillföra tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för att genomföra ej 
ramhöjande aktiviteter på 5,3 mnkr  

9. Tillföra tilläggsanslag till kommunstyrelsen för att under året förstärka översiktsplan- 
och förnyelsearbete på 2,0 mnkr  

10. Tillföra tilläggsanslag till KS för att under året genomföra näringslivsstimulerande 
åtgärder med anledning av covid-19 på 2,0 mnkr 

11. Tillföra tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för att genomföra ej ramhöjande 

aktiviteter på 0,25 mnkr föreningsstöd nattvandring 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021, § 199. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Johan Forsman (S) och Carl Marcus (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 



 

PROTOKOLL Sida 23(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Miriam Malm (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1–5 och 7–11, samt avslag till 
kommunstyrelsens förslag punkt 6. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till Miriam Malms (V) yrkande att bifalla 

kommunstyrelsens förslag punkt 1–5 och 7–11, samt avslå kommunstyrelsens förslag punkt 6. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

  



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-05-19

Avslagsyrkande gällande § 84/21 Revidering av reglemente för kommunalt partistöd

Bakgrund

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att utreda om partistöd kan betalas ut årsvis i stället för
kvartalsvis. Om möjlighet till årsvis utbetalning finns, ska årsvis utbetalning beslutas.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti tycker att det är mycket bra med kvartalsvis utbetalningar. Nackdelen med
årsvisa utbetalningar blir ökad administration om kommunen behöver begära återbetalning av utbetalt partistöd, om
ett parti skulle få “tomma stolar” eller om redovisningen om partistöd inte har lämnats in.

Vi anser också att det hade varit lämpligt om Sverigedemokraterna hade väckt den här frågan på ett
gruppledarmöte först, så att gruppledarna för partierna hade fått möjlighet att diskutera hur de såg på
tidsintervallerna för utbetalning av partistöd innan motionen lades.

Om det är viktigt att partierna under valår får ut hela årets partistöd innan valet, då skulle man kunna ha haft en
särskild regel för valår.

Yrkande
Vi yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd i Nynäshamns kommun,

2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal 3 år 2021.

3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis
utbetalning av partistöd, som avslutat.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen,
i Kommunstyrelsen samt ledamot i fullmäktige,
i barn- och utbildningsnämnden och ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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



 

PROTOKOLL Sida 24(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104/21 KS/2021/0254/206 

Ny taxa för plan, bygglov och geografisk information 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 
2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd 

av KF 2019-09-18 och reviderad av KF 2021-04-15 
3. taxan gäller från och med 1 juli 2021 och tillsvidare 

Ärendet 
Nynäshamns kommuns nuvarande taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten baseras på 

den äldre taxemodellen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med bland annat formler för 

beräkningar av kostnader som har varit svåra att förstå för både medborgare, företagare och för 
handläggare. Taxan har också reviderats i olika delar under flera år och innehåller även timpriser 

där det idag är oklart vilka kostnader och beräkningar som ligger till grund för timpriset. Uppföljning 
och tidigare processkartläggning visar på att avgiftsuttaget i den nuvarande taxan inte speglar det 

självkostnadspris som kommunallagen och plan- och bygglagen tillåter. En översyn av taxan har 

gjorts för att säkerställa korrekt avgiftsuttag då det i dagsläget inte finns tillräcklig kostnadstäckning. 
Detta sammantaget har pekat på behovet av att ta fram en helt ny taxa för plan- och 

bygglovsverksamheten och geografisk information. Det nya förslaget av taxan har gjorts med syfte 
att den ska vara enklare att förstå, överensstämma med självkostnadsprincipen samt leda till en 

större förutsägbarhet i budgetarbetet.  

 
Förslaget till ny taxa baseras till största del på en modell från SKR som bygger på bestämmelserna 

om taxa i 12 kap. 8-10 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725). Modellen innebär i korthet att en handläggningskostnad per timme (timkostnad) och 

verksamhet räknas fram och att den genomsnittliga tiden för handläggning av varje typärende 
uppskattas. Tillsammans motsvarar de kommunens genomsnittliga kostnad för handläggningen av 

typärendet. Kostnaden per typärende eller produkt motsvarar den avgift som ska tas ut. För 

ärendetyperna gällande bygglov för flerbostadshus och verksamhetsbyggnader tillämpas inte den 
nyare taxemodellen från SKR utan taxan utgår istället från tidigare modell som baseras på ny 
byggnadsyta och formel som beräkningsgrund. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 
2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd 

av KF 2019-09-18 och reviderad av KF 2021-04-15 
3. taxan gäller från och med 1 juli 2021 och tillsvidare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 

2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd 
av KF 2019-09-18 och reviderad av KF 2021-04-15 

3. taxan gäller från och med 1 juli 2021 och tillsvidare 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 157. 
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Skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
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2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105/21 KS/2021/0253/206 

Ny taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga 

allmänna platser i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamn 

kommun. 

2. taxan ska gälla från och med 1 september 2021. 

Ärendet 
Kommunens taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser gäller sedan 2014 
med ett par undantag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en ny taxa med anpassning till 

gällande kostnadsläge för upplåtelse. Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att till 

kommunfullmäktige föreslå beslut av en ny taxa.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att anta Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamn 

kommun. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 september 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att anta Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamn 

kommun. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 september 2021. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 158. 

Skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
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§ 106/21 KS/2020/0455/206 

Taxa för nya arrenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för arrendeavgift i enlighet med bilaga 1. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Emma Solander 

(MP), Helen Sellström-Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), 
Daniel Jobark (S), Johan Forsman (S) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Bilaga 1 återfinns i ärende med diarienummer KS/2020/0455/206–3. 

Ärendet 
K Kommunen erbjuder arrenden och andra nyttjanderätter på sin markreserv samt på allmän 
platsmark genom tecknande av avtal. Mark- och exploateringsenheten handlägger markavtal på icke 

allmän plats, medan upplåtelser på allmän plats såsom uteserveringar och torghandel hanteras av 

stadsmiljöavdelningen enligt en fastställd taxa. Däremot finns ingen taxa som reglerar vilken 
arrendeavgift som ska utgå för olika typer av arrendeändamål på icke allmän platsmark. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för arrendeavgift i enlighet med 

bilaga 1. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för arrendeavgift i enlighet med 
bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ett sakfel i förslaget till ny arrendetaxa ska 

justeras, vilket betyder det i bilaga 1, sida 2, under Kiosker och restauranger ska ske en ändring av 

kostnad per månad till istället kostnad per år. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 163. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Skickas till 
Akten 

Mark- och exploateringschef 
Planeringschef 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 

PROTOKOLL Sida 28(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107/21 KS/2021/0129/141 

Förslag om fortsatt möjlighet till hyresnedsättning för 

näringslivet utifrån coronapandemin 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat 
drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag, under förutsättning att de godkänns 

av EU-kommissionen och beslutas.  

Ärendet 
Delar av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till 

coronapandemin. Även om man myndigheterna förhoppningsvis kommer att kunna börja lätta på 
restriktionerna, vittnar många företag om tappade intäkter, svårigheter med likviditeten och ökade 

kostnader och skulder till följd av arbetet för att minska smittspridningen.  

 
Fortsatt statligt stöd: Det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs 

fram våren 2020 återinfördes sedan för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är 
tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska 

svårigheter med anledning av pandemin. Regeringen föreslår nu att det statliga stödet återinförs 

även för andra kvartalet 2021. Hyresstödet måste godkännas av EU-kommissionen enligt 
statsstödsregelverket innan det kan genomföras. Regeringen kommer även att undersöka 

förutsättningarna för ett hyresstöd för tredje kvartalet 2021. 
 

Föreslagen åtgärd: Fortsatt möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% till drabbade 
hyresgäster inom utpekat utsatta branscher i linje med regeringens förslag. Detta under 

förutsättning att förslagen godkänns av EU-kommissionen och beslutas. 

 
Syfte: Förslaget är ämnat att underlätta för företag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin 

och restriktioner, att klara sin likviditet. 
 

Intäktsbortfall kopplade till åtgärden under 2020 och första kvartalet 2021 är cirka 300 000 kr. 

Budgetpåverkan: Oklart, då det beror på omfattningen av önskad hjälp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat 
drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag, under förutsättning att de godkänns 

av EU-kommissionen och beslutas.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat 

drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag, under förutsättning att de godkänns 
av EU-kommissionen och beslutas.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021, § 203. 
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Skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommundirektör 
Näringslivschef 

Planeringschef 
Ekonomichef 

Samhällsbyggnadschef 
Mark- och exploateringschef 

Stadsmiljöchef 

Hamnchef 
Fastighetschef 
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§ 108/21 KS/2020/0250/206 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 

Socialnämndens förslag i bilaga 2 

2. Maxtaxan höjs med hälften av den föreslagna höjningen under perioden 1 september 2021 
framtill 31 december 2021. Från år 2022 höjs maxtaxeavgiften till full maxtaxa samt att 

uppräkning sker enligt attsats 3.  
3. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 

respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2, 

4. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen, 
5. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen samt att 
6. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D. 

Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Daniel Jobark (S) och 
Johan Forsman (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
En översyn har gjorts av nivåerna för maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde samt hur dessa årligen ska justeras. Vidare har även rådande lagstiftning och 
rättspraxis setts över vad gäller trygghetslarm enligt befogenhetslagen och socialtjänstlagen samt 

om trygghetslarm ska ingå i maxtaxan.  

 
Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut. 

Maxtaxan är alltså den högsta avgiften som brukare med tillräckligt avgiftsutrymme betalar. 
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för beviljade insatser inte får 

överstiga maxtaxebeloppet. Varje kommun bestämmer själv om de vill ta ut en lägre maxtaxa än 
den nationella enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 

Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 

respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2,  

3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen samt att  
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 

Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Maxtaxan höjs med hälften av den föreslagna höjningen under perioden 1 september 2021 

framtill 31 december 2021. Från år 2022 höjs maxtaxeavgiften till full maxtaxa samt att 
uppräkning sker enligt attsats 3.  

3. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 
respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2, 

4. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen, 

5. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen samt att 

6. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 160. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar:  
1. bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut gällande punkt 1–4 och 6. 

2. förändringsyrkande av kommunstyrelsens förslag till attsats 5, enligt följande: att förenklat 

beslutsfattande, enligt 4 kap. 2a § Sol, inom hemtjänst där även trygghetslarm ingår utreds och 
införs i syfte att förstärka utbudet av förbyggande generella insatser. 

3. på tillägget att avgiftshöjningen på timtaxan inte höjs med 59 kronor per timmen till de 
föreslagna 354 kronor de första 6 timmarna utan behåller den gamla taxan på 295 kronor i timmen 

de första 6 timmarna. 

 
Ola Hägg (S) yrkar bifall till Roland Juneruds (S) förslag till beslut. 

Antonella Pirrone (KD), Bo Persson (L) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

1. bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag punkt 1–4 och 6. 
2. Bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 5 eller bifall till Roland Juneruds (S) förändringsyrkande 

av punkt 5; att förenklat beslutsfattande, enligt 4 kap. 2a § Sol, inom hemtjänst där även 

trygghetslarm ingår utreds och införs i syfte att förstärka utbudet av förbyggande generella insatser.  
3. Bifall eller avslag till Roland Juneruds (S) tilläggsyrkande att avgiftshöjningen på timtaxan inte 

höjs med 59 kronor per timmen till de föreslagna 354 kronor de första 6 timmarna utan behåller den 
gamla taxan på 295 kronor i timmen de första 6 timmarna. 

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

1. bifalla kommunstyrelsens förslag punkt 1–4 och 6. 
2. bifalla kommunstyrelsens förslag punkt 5. 

3. avslå Roland Juneruds (S) tilläggsyrkande. 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 32(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 

 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021-06-09 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer § 108/21  

 

 
 

 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom Socialnämndens 
verksamhetsområde från 2020, med förslag till ändringar. 
 
Maxtaxan  
Att höja maxtaxan från 1 772 kronor per månad till 2 125 kronor per månad i ett slag 
berör brukare hårt som idag betalar en omsorgsavgift som uppgår till maxtaxa. 
Nynäshamns kommun har under den tidigare Socialdemokratiska ledningen 
prioriterat en låg maxtaxa och motverkat obefogade höjningar. Det finns nu en 
majoritet i fullmäktige att höja maxtaxan kraftigt varför Socialdemokraterna i 
Socialnämnden föreslog en trappstegs höjning för att lindra effekten av höjningen av 
maxtaxan.   
 
Brukare med ett avgiftsutrymme på 2 125 konor per månad eller mer kommer att få 
hela avgiftshöjningen på 353 kronor per månad. 52% av det totala antalet brukare 
kommer att få hela höjningen. Dessa brukare kommer därmed drabbas hårt och då 
för en grupp som redan har det ekonomiskt svårt. Vi föreslår därför att 
avgiftshöjningen delas upp på två år för att få en mindre avgiftshöjning per år. 
Förslaget som Socialdemokraterna föreslagit har vunnit i gehör och även förankrats 
med pensionärsorganisationerna.  
 
Trygghetslarm 
Trygghetslarm är ett viktigt hjälpmedel som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet och självständighet. Den enskilde kan larma vid behov av stöd i 
akut uppkomna situationer. Nynäshamns kommun har beslutat att samtliga invånare 
som känner behov och vill ha trygghetslarm ska erhålla ett sådant. Trygghetslarm är 
därav inte i dagsläget en biståndsbedömd insats i Nynäshamns kommun. 
 
Socialstyrelsen har på efterfrågan av kommuner utrett frågan om trygghetslarm kan 
beviljas utan biståndsbedömning enligt befogenhetslagen och bedömt att 
trygghetslarm inte kan betraktas som en sådan servicetjänst som avses i 2 kap. 7 § 
befogenhetslagen.  
 
Däremot har socialnämnden möjlighet att genom förenklat beslutsfattande sedan 1 
juli 2018 erbjuda hemtjänst i form av städning, inköp, trygghetslarm, med mera, utan 
omfattande utredning vilket ökar personernas självbestämmande och delaktighet. 
 
Ändring av socialtjänstlagen 2018 syftade till att förstärka inslagen av förebyggande 
insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede vilket 
skjuter upp behovet av omfattande insatser.  
 



 

 2(2) 

 

Trygghetslarm kan ges utan biståndsbedömning, med stöd av 4 kap. 2a § Sol, då 
kommunen istället prövar om den som ansöker uppfyller kriterier som kommunen 
fastställt i sina riktlinjer.  
 
Eftersom kommunerna inte längre kan använda befogenhetslagen till att förse sina 
invånare med trygghetslarm anser Socialdemokraterna att trygghetslarm behöver 
erbjudas med stöd av 4 kap.2a § Sol till de som önskar ett trygghetslarm.  
 
Vi ser också att denna åtgärd är en bra övergångslösning inför den kommande nya 
socialtjänstlagen som ger en generösare biståndsbedömning.  
 
Socialdemokraterna yrkade därför att; förenklat beslutsfattande, enligt 4 kap. 2a § Sol, 
inom hemtjänst där även trygghetslarm ingår utreds och införs i syfte att förstärka 
utbudet av förbyggande generella insatser. 
 
Timtaxan på samma nivå som i dag  
Timtaxan för hemtjänst följer socialtjänstlagens angivna maxtaxa enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen dividerat på sex timmar. Omräknat blir det 354 kronor per timme. 
Personer som har sex timmar hemtjänst eller mer betalar maxtaxa om 
betalningsutrymme finns.  
 
Det innebär att timpriset höjs med 59 kronor/timme och skulle innebära att vid 6 
timmars hemtjänst höjs avgiften med 353 kronor/månaden.  
Socialdemokraterna anser att denna höjning inte behöver följa någon tariff, utan 
avgiften för de första 6 timmarna kan kvarstå som den är i dag då den föreslagna 
kostnadsökningen slår hårt på personer som har få timmar hemtjänst. 
 
Socialdemokraterna yrkade därför; att avgiftshöjningen på timtaxan inte höjs med 59 
kronor per timmen till de föreslagna 354 kronor de första 6 timmarna utan behåller 
den gamla taxan på 295 kronor i timmen de första 6 timmarna. 
 
 
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar: 
 
Förändringsyrkande på attsats 5, enligt följande; 
● Att förenklat beslutsfattande, enligt 4 kap. 2a § Sol, inom hemtjänst där även 

trygghetslarm ingår utreds och införs i syfte att förstärka utbudet av förbyggande 
generella insatser. 

Tilläggsyrkande enligt följande; 
● att avgiftshöjningen på timtaxan inte höjs med 59 kronor per timmen till de 

föreslagna 354 kronor de första 6 timmarna utan behåller den gamla taxan på 295 
kronor i timmen de första 6 timmarna. 

● Bifall till attsats 1, 2, 3, 4 och 6. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 109/21 KS/2021/0257/330 

Förslag till ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta ändringen av felparkeringsavgift för olovlig parkering enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

2. Avgiften ska gälla från 1 september 2021 

Ärendet 
Kommunens målsättning är att alla ska parkera enligt gällande regler då det medför ökad säkerhet 
och tillgänglighet i kommunens trafikmiljöer. Felparkeringsavgift är en av flera åtgärder för att nå 

detta. Gällande avgifter infördes 2014 och då minskade antalet förseelser till ca 1500 per år detta 

har nu ökat till knappt 3000 förseelser 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att avgiften 
höjs för att öka efterlevnaden av gällande trafikreglering.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta ändringen av felparkeringsavgift för olovlig parkering enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
2. Avgiften ska gälla från 1 september 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta ändringen av felparkeringsavgift för olovlig parkering enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
2. Avgiften ska gälla från 1 september 2021 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 159. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 110/21 KS/2021/0173/253 

Överlåtelse av bostadsrättslägenhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta bostadsrättslägenheten på Backluravägen 87.  

Protokollsanteckning 
Fullmäktige beslutar att avbryta fullmäktiges sammanträde klockan 22.30 efter § 110 med stöd av 

12 § Arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun, antagen av fullmäktige den 
2020-10-15 § 106. Sammanträdet återupptas efter fullmäktiges budgetsammanträde den 10 juni 
2021. 

Ärendet 
Under årets första kvartal meddelade socialförvaltningen en uppsägning av en bostadsrättslägenhet. 

Socialförvaltningen har hyrt lägenheten av fastighetsavdelningen. Det konstaterades att kommunen 
saknade behov av lägenheten varpå en mäklare direkt-upphandlades för ett förmedlingsuppdrag. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att avveckla verksamhetslokaler som inte 
behövs för verksamheten, KS § 191/2018. 

 

Bostadsrättslägenheten i fråga är 81 kvadratmeter stor fördelat i tre rum och kök. Lägenheten ligger 
på Backlura i Nynäshamns tätort. Avgiften till föreningen uppgår till 4 499 kr/månad. Lägenheten 

har ett renoveringsbehov. Lägenheten annonserades till ett pris om 1 250 000 kr. Efter budgivning 
träffades en överenskommelse med en köpare till en köpeskilling om 1 655 000 kr. 

Överenskommelsen är villkorad av ett bifall i kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten på 

Backluravägen 87.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten på 

Backluravägen 87.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 175. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Aline Varre (-), Marcus Svinhufvud (M), Jean-Claude Menot (-), Carl Marcus 
(SD) och Erik Runeborg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Miriam Malm (V) och Emma Solander (MP) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Skickas till 
Akten 
Ekonomiavdelningen  
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§ 111/21 KS/2021/0159/174 

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av 

övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa 
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 

2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. 
3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021.  

Ärendet 
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade 2021-02-12, §§ 6 och 7, 

om ny inriktning för sotningsfrister samt ändring av taxa avseende rengöring och 

brandskyddskontroll. Då brandskyddskontroll är en lagstadgad myndighetsutövning kan inte 
förbundets direktion självständigt besluta om en sådan taxa, utan beslut måste fattas av förbundets 

respektive medlemskommun (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö kommun). 

 
Genom ändringen kan samordningseffekter åstadkommas som förväntas leda till förbättringar för 

den enskilde då rengöring och brandskyddskontroll kan ske vid samma besök samt att nya 

arbetsmetoder kan användas och större fokus på utförarnas arbetsmiljö införas. För att denna 
samordning ska vara möjlig finns det i det nya förslaget en taxa som tillgodoser möjligheten för ett 

kombinerat tillfälle för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
 

Arbetet med översynen innebär bland annat också att samtliga avtal med entreprenörer för 

rengöring och brandskyddskontroller inom Sbff har sagts upp och en ny upphandling kommer ske. 
Enligt intern tidplan ska en sådan upphandling starta i juni 2021 och den reviderade taxan förväntas 

kunna ligga till grund för upphandling. Nya avtal med entreprenörer ska börja gälla från och med 
den 1 april 2022. För att få samordning mellan sotningsdistrikten samt likvärdig kvalitet och resultat 

i alla medlemskommuner meddelas i tjänsteutlåtandet från Sbff att det är önskvärt att samtliga 

kommuner fattar beslut i enlighet med förslaget med samma startdatum. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 

2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll. 

3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 
2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. 

3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 162. 
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Skickas till 
Akten 
Södertörns brandförsvarsförbund 

  



 

PROTOKOLL Sida 38(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
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§ 112/21 KS/2020/0501/003 

Revidering av Nynäshamns kommuns lokala 

ordningsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Anta förslag till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §:  

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurang entréer 

inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, buss- och tågstationer samt 
återvinningsstationer inom offentlig plats. 

 
Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 
Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.  

Passiv insamling av pengar på kommunens anlagda badplatser samt bryggor inom offentlig plats är 

förbjudet under månaderna juni – augusti inom de områden som har utmärkts på bilagorna 3A 
(Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet) 3C (Rangsta badplats) 3D (Stora Vika badplats) och 3E 

(Grindsjöns badplats). Vilka bryggor som omfattas av förbudet framgår av ordningsföreskrifternas 

kartbilagor 1A-1H. 
2. Överlämna Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter till Länsstyrelsen i Stockholm för 

prövning. 
3. De reviderade ordningsföreskrifterna träder i kraft 1 januari 2022.  

 
Patrik Isestad (S), Inger Andersson (S), Kaisa Persson (L), Maria Gard Günster (C), Antonella Pirrone 

(KD), Helen Sellström-Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Bo Persson (L), Daniel Jobark (S), Eva 
Wennerberg (C) och Bengt-Göran Pettersson (KD) deltar inte i beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S), Janice Boije Junerud (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S), 
Tony Nicander (V), Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Den 13 november 2019 § 199 behandlade kommunfullmäktige en motion ställd från 

Sverigedemokraterna med förslag om att revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter och införa 

ett förbud mot tiggeri på vissa utvalda platser. Kommunfullmäktige beslutade att ge 
samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) i uppdrag att 

inkomma med ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter där ett förbud mot passiv 
penninginsamling (tiggeri) förs in för vissa angivna platser. Fullmäktige gav även nämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla.  

Den 1 december 2020 § 283 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att överlämna förslag till 

reviderade lokala ordningsföreskrifter till fullmäktige för beslut. Av nämndens beslut framgår även 
att nämnden föreslår fullmäktige att besluta om att ordningsföreskrifterna ska överlämnas till 
Länsstyren i Stockholms län för prövning.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter. 

Nämnden föreslår att ordningsföreskrifterna kompletteras med en ny 11 b § gällande förbud mot 
passiv insamling av pengar. Paragrafen föreslås att ha följande lydelse: 

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentreér 
inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och 
tågstationer samt återvinningsstationer. 
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Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 
Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.”  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även att fullmäktige tar beslut om att överlämna de lokala 
ordningsföreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholm för prövning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. Anta förslag till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §:  

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurang 
entréer inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, buss- och tågstationer 

samt återvinningsstationer inom offentlig plats. 
 

Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 
1A-1H. Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.  

Passiv insamling av pengar på kommunens anlagda badplatser samt bryggor inom offentlig 
plats är förbjudet under månaderna juni – augusti inom de områden som har utmärkts på 

bilagorna 3A (Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet) 3C (Rangsta badplats) 3D (Stora Vika 

badplats) och 3E (Grindsjöns badplats). Vilka bryggor som omfattas av förbudet framgår av 
ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 

 
2. Överlämna Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter till Länsstyrelsen i Stockholm 

för prövning. 
 

3. De reviderade ordningsföreskrifterna träder i kraft 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. Anta förslag till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §:  
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurang 

entréer inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, buss- och tågstationer 

samt återvinningsstationer inom offentlig plats. 
 

Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 
1A-1H. Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.  

Passiv insamling av pengar på kommunens anlagda badplatser samt bryggor inom offentlig 
plats är förbjudet under månaderna juni – augusti inom de områden som har utmärkts på 

bilagorna 3A (Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet) 3C (Rangsta badplats) 3D (Stora Vika 
badplats) och 3E (Grindsjöns badplats). Vilka bryggor som omfattas av förbudet framgår av 

ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 

 
2. Överlämna Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter till Länsstyrelsen i Stockholm 

för prövning. 
 

3. De reviderade ordningsföreskrifterna träder i kraft 1 januari 2022.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 161. 
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Yrkanden 
Tony Nicander (V), Emma Solander (MP) och Ola Hägg (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Harry Bouveng (M), Aline Varre (-), Jean-Claude Menot (-), Erik Runeborg (-), Björn Larsson (SD), 
Johann Wolf (SD) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ajournering klockan 21.37–21.42. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Omröstning begärd 

Omröstningsproposition 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ja-röst för bifall och nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster för bifall, 8 nej-röster för avslag och 12 avstående röster finner ordförande (M) att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga E. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

  



Bilaga E Omröstningslista 
2021-06-10 § 112 Revidering av Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter. 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 112 
 Ja Nej  Ja Nej Avstår 
Patrik Isestad (S) X     X 
Harry Bouveng (M) X   X   
Jean-Claude Menot (-) X   X   
Ola Hägg (S) X    X  
Aline Varre (-) X   X   
Agneta Tjärnhammar (M) X   X   
Klas Rydström (SD)  X Ingen ersättare    
Inger Andersson (S) X     X 
Sophia Stureson (L)  X Kaisa Persson (L)   X 
Bodil Toll (M) X   X   
Miriam Malm (V)  X Tony Nicander (V)  X  
Maria Gard Günster (C) X     X 
Johan Augustsson (S)  X Janice Boije Junerud (S)  X  
Marcus Svinhufvud (M) X   X   
Antonella Pirrone (KD) X     X 
Lena Dafgård (SN) X   X   
Emma Solander (MP) X    X  
Björn Larsson (SD) X   X   
Helen Sellström-Edberg (S) X     X 
Greta Olin Landström (PPiN)  X Rolf Hofsten (PPiN)   X 
Håkan Svanberg (M) X   X   
Liselott Vahermägi (S) X     X 
Erik Runeborg (-) X   X   
Agneta Hagström (M) X   X   
Bo Persson (L) X     X 
Johnny Edholm (S)  X Daniel Jobark (S)   X 
Per Ranch (SN) X   X   
Sophie Sandin (V)  X Ingen ersättare    
Per Malmsten (M) X   X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Roland Junerud (S) X    X  
Eva Wennerberg (C) X     X 
Fredrik Sönnergren (M)  X Annie Östlingsson (M) X   
Gill Lagerberg (S) X    X  
Carl Marcus (SD) X   X   
Gunnel Jonsson (M) X   X   
Jan-Erik Ljusberg (-) X   X   
Johan Forsman (S) X    X  
Noomi Hertzberg Öberg (KD)  X Bengt-Göran Pettersson (KD)   X 
Bengt Holwaster (MP) X    X  
Jimmy Norell (M) X   X   
Totalt 39 tjänstgörande ledamöter 19 8 12 

 



 

PROTOKOLL Sida 41(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/21 KS/2021/0246/805 

Nystartsstöd till föreningar i Nynäshamn till följd av Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. besluta om ett särskilt nystartsstöd till ideella föreningar i Nynäshamns kommun 
2. besluta om hyresfrihet i kommunala lokaler och anläggningar för ideella föreningar under 

perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 
3. besluta om extra lokalbidrag under perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 till ideella föreningar 

som äger eller externt hyr sina lokaler eller anläggningar, samt 
4. besluta om ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på 2 miljoner koronor för att 

finansiera nystartstödet 

Ärendet 
Covid-19-pandemin har slagit hårt mot föreningslivet i kommunen. Bara i idrottsföreningarna 

minskade under hösten 2020 antalet ungdomsaktiviteter med cirka 1 000 timmar. De som drabbats 
hårdast är ungdomar i gymnasieålder som under en lång period inte fick möjlighet att vare sig träna 

eller tävla. En del unga har valt att inte komma tillbaka efter att verksamheten varit nerstängd och 

föreningarna har inte kunnat nyrekrytera på de sätt de vanligtvis gör. Genom perioder av nerstängd 
verksamhet har föreningarna tappat inkomster i form av tränings- och medlemsavgifter, sponsring 

mm samtidigt som olika avgifter funnits kvar. Föreningslivet har därför ett stort behov av extra stöd 
för att komma igång igen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. besluta om ett särskilt nystartsstöd till ideella föreningar i Nynäshamns kommun 

2. besluta om hyresfrihet i kommunala lokaler och anläggningar för ideella föreningar under 
perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 

3. besluta om extra lokalbidrag under perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 till ideella föreningar 

som äger eller externt hyr sina lokaler eller anläggningar, samt 
4. besluta om ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på 2 miljoner koronor för att 

finansiera nystartstödet 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 196. 

Skickas till 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 42(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114/21 KS/2020/0172/060 

Svar på motion om inrättande av trygghetsvärdar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om 
ett (1) år.  

2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 
kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt 

finansiering under testperioden. 
3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) 

månader efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  

 
Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
2020-03-15 inkom en motion från Patrik Isestad (S) om att inrätta trygghetsvärdar. Motionen 

skickades på remiss till socialnämnden som besvarade remissen 2020-12-15 § 161. Förvaltningen 

bedömer likt motionären att införande av trygghetsvärdar kan ge en större känsla av trygghet i 
kommunen och föreslår att trygghetsvärdar ska inrättas i enlighet med motionärens förslag, detta 

under en testperiod om ett (1) år.  
 

Att införa trygghetsvärdar i kommunen innebär en större kostnad och medel behöver därför avsättas 

för ändamålet, exempelvis genom omfördelning av ofördelade medel eller omfördelning inom 
ansvarig nämnd. Innan trygghetsvärdar anställs behöver också flertalet faktorer utredas, såsom 

trygghetsvärdarnas organisatoriska placering, anställningsform och arbetstid. Förvaltningen föreslår 
därför att kommunfullmäktige tar beslut om att trygghetsvärdar ska inrättas innan sådan utredning 
påbörjas, detta då utredningen kommer kräva tid och resurser.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om 
ett (1) år.  

2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 
kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt 

finansiering under testperioden. 

3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) 
månader efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om 

ett (1) år.  
2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 

kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt 
finansiering under testperioden. 

3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) 

månader efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 179. 



 

PROTOKOLL Sida 43(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Carl Marcus (SD) och Jean-Claude Menot 
(-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Socialnämnden 
Säkerhetschef 

  



 

PROTOKOLL Sida 44(48) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/21 KS/2020/0171/060 

Svar på motion om trygghet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 
(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 

planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 
(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 

som utsatta områden och platser. 
(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 

privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 

(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 
kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 

 
2. att följande yrkande ska avslås: 

(3) En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter och 

antas av kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
En motion om trygghet har inkommit från Patrik Isestad (S). Yrkandena består bland annat av att 

tydligare integrera brotts- och säkerhetsfrågor i planeringsprocessen, montera kamerabevakning, ta 

fram kommunal plan för trygghet och säkerhet, renhållning i kommunen samt att socialtjänstens 
ungdomsteam ska få ekonomiska medel till personalresurser. En integration av brott- och 

säkerhetsfrågor i planeringsprocessen sker idag i den utsträckning som plan- och bygglagen 
medger, förvaltningen har efter beslut i kommunfullmäktige påbörjat en utredning om 

kamerabevakning och kommunen har idag ett styrdokument för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i kommunen som också utmynnar i en handlingsplan. Förvaltningen 

bedömer att kommunen arbetar kontinuerligt för att städa de gemensamma ytorna i kommunen och 

att det brottsförebyggande arbetet i kommunen bidrar till att skydda både kommunal och privat 
egendom och att ekonomiska medel till socialtjänstens ungdomsteam bör hanteras inom mål- och 

budgetprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 
(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 

planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 
(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 

som utsatta områden och platser. 

(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 
privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 

(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 
kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 

 
2. att följande yrkande ska avslås: 

(3) En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter och 

antas av kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 

(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 
planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 

(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 
som utsatta områden och platser. 

(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 
privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 

(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 

kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 
 

2. att följande yrkande ska avslås: 
(3) En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter och 

antas av kommunfullmäktige. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 180. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionens punkt 1, 3, 4 och 5 samt bifall till kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionens punkt 2. 

Harry Bouveng (M) och Tony Nicander (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande att bifalla 

motionens punkt 1, 3, 4 och 5 samt bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionens punkt 2. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116/21 KS/2020/0146/060 

Svar på motion om att anlita ordningsvakter i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Klas Rydström (SD), Björn Larsson (SD), Johann Wolf (SD) och Carl Marcus (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärendet 
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna om att anlita ordningsvakter i kommunen. 

Ordningsvakter är utbildade av polismyndigheten och det är också polismyndigheten som förordnar 
och utövar tillsynen av ordningsvakter. Befogenheterna för ordningsvakter gäller på platser som är 

prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen om ordningsvakter (LOV). I Nynäshamns kommun 
finns idag inget område som är prövat och beslutat av Polismyndigheten enligt 3 § LOV. För att ett 

område ska kunna förordas enligt § 3 LOV behöver flera kriterier uppfyllas. Förvaltningen bedömer 
att det idag inte finns ett område i kommunen där ordningshållning är av sådan art att det krävs 

personal med särskilda befogenheter och föreslår därför att motionen ska avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 181. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) yrkar bifall till motionen. 

Tony Nicander (V) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Säkerhetschef 
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§ 117/21 KS/2020/0199/060 

Svar på motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns 

kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
En motion om framtidens äldreomsorg har inkommit från Socialdemokraterna. I motionen lämnar de 

tio yrkanden som handlar om bland annat social delaktighet för äldre, initiativ för att motverka 
äldres psykiska ohälsa, samarbete med regionens sjukvård och att bygga vård- och 

omsorgsboenden i egen regi. Förvaltningen bedömer att socialnämnden arbetar för att motverka 
äldres psykiska ohälsa och att det inte ligger i kommunens uppdrag att bestämma var 

vårdinrättningar är belägna och hur allmänna kommunikationer fungerar. Angående att bygga vård-

och omsorgsboende i egen regi så har socialnämnden gått vidare med upphandling av en vård- och 
omsorgsboendefastighet. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 182. 

Yrkanden 
Liselott Vahermägi (S), Roland Junerud (S), Ola Hägg (S), Emma Solander (MP), Tony Nicander (V), 

Lena Dafgård (SN), Harry Bouveng (M) och Antonella Pirrone (KD) yrkar på att ärendet ska 
återremitteras till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 118/21 KS/2021/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) 
beträffande tillgången på läromedel i grundskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
KS/2020/0014/101-14 

Lena Dafgård (SN) har den 14 april 2021 inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) beträffande tillgången 

på läromedel i grundskolan. 
 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) har besvarat interpellationen 

skriftligt. 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2021 att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande om att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
 

Proposition 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Skickas till 
Akten 

Lena Dafgård 
Marcus Svinhufvud 
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