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Sammanträdesdatum  

2021-06-10  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-06-10 
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, 2021-06-10 klockan 15.00–20.52. 
Ajournering 17.13-18.00, 19.39-19-50 19.57-20.00, 20.16-20.21. 

Beslutande  

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

Paragrafer 
§§ 119–128 

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

Underskrifter 
 

 
 

 
Jimmy Norell (M)     Maria Gard Günster (C)    

ordförande §§ 119–123, 125–128 ordförande § 124  
 

 

 
 

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

 

 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
För §§ 123–127 redovisas tjänstgöring och jäv på sidorna 10–14 i protokollet. 

 
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) 
Inger Andersson (S) 

Kaisa Persson (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson (L) 

Bodil Toll (M) från och med klockan 15.15 §§ 123–128 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M) §§ 119–122. 

Miriam Malm (V) 
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) 
Håkan Svanberg (M) 

Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Erik Runeborg (-) 

Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Johnny Edholm (S) 

Hans-Owe Krafft (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN) 
Madelaine Sloot (V)  

Per Malmsten (M) 
Johann Wolf (SD) 

Roland Junerud (S) 

Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M) 

Gill Lagerberg (S) 
Carl Marcus (SD) 

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

Johan Forsman (S) 

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S) §§ 119–122. 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Annie Östlingsson (M) 

Fredrik Brodin (M) 
Anders Karlsson (M) 

Christina Sönnergren (M) 
David Öberg (KD) 

Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) från och med klockan 15.45 

Tony Nicander (V) 

Hans Owe Krafft (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) 

Robert Norberg (PPiN) 
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§ 119/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 

För §§ 124–126 redovisas antalet ledamöter under respektive ärende. 
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§ 120/21  

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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§ 121/21 

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.  



 

PROTOKOLL Sida 7(23) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122/21        KS/2021/0008/102 

Val av ledamöter och ersättare till näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter, ersättare, samt ordförande, vice 
ordförande och andre vice ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för valperioden 1 

september 2021 – 31 december 2022: 

 
Ledamöter:  

1. Mikael Persson (L) 
2. Håkan Svanberg (M)  

3. Satu Goldbech (M) 

4. David Öberg (KD) 
5. Peter Wennerberg (C) 

6. Ola Hägg (S) 
7. Liselott Vahermägi (S)  

8. Johan Augustsson (S) 
9. Mats Johansson (V) 

10. Per Ranch (SN) 

11. Christoffer Edman (SD) 
 

Ersättare:  
1. Leif Öbrink (L) 

2. Tommy Cumselius (M) 

3. Åsa Brodin (M) 
4. Clarence Eneroth (KD) 

5. Lars-Petter Bergendahl (C) 
6. Nathalie Majdek Mathisen (S) 

7. Anders Lindeberg (S) 

8. Britt-Marie Jacobsson (PPiN)  
9. Bengt Holwaster (MP) 

10. Lena Dafgård (SN)  
11. Rebecca Ädel (SD) 

Ordförande: Mikael Persson (L)  
Vice ordförande: Håkan Svanberg (M)  
Andre vice ordförande: Ola Hägg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens nominering och 
förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges valberednings förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamöter, ersättare, samt 

ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
för valperioden 1 september 2021 – 31 december 2022. 

Ledamöter:  
1. Mikael Persson (L) 

2. Håkan Svanberg (M)  

3. Satu Goldbech (M) 
4. David Öberg (KD) 

5. Peter Wennerberg (C) 
6. Ola Hägg (S) 

7. Liselott Vahermägi (S)  

8. Johan Augustsson (S) 
9. Mats Johansson (V) 

10. Per Ranch (SN) 
11. Christoffer Edman (SD) 

 
Ersättare:  

1. Leif Öbrink (L) 

2. Tommy Cumselius (M) 
3. Åsa Brodin (M) 

4. Clarence Eneroth (KD) 
5. Lars-Petter Bergendahl (C) 

6. Nathalie Majdek Mathisen (S) 

7. Anders Lindeberg (S) 
8. Britt-Marie Jacobsson (PPiN)  

9. Bengt Holwaster (MP) 
10. Lena Dafgård (SN)  
11. Rebecca Ädel (SD) 

Ordförande: Mikael Persson (L)  

Vice ordförande: Håkan Svanberg (M)  
Andre vice ordförande: Ola Hägg (S) 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 9 juni 2021, § 11. 

Skickas till 
Akten 
De valda 

Troman 
HR 
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§ 122/21        KS/2021/0008/102 

Val av ledamot i Alkärrsplans Utvecklings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Björklund (SD) till ledamot i Alkärrsplans Utvecklings AB.  

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag till val av 
ledamot i Alkärrsplans Utvecklings AB. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Tony Björklund (SD) till ledamot i Alkärrsplans 
Utvecklings AB. 

Skickas till 
Akten  
Troman 

Alkärrsplans Utvecklings AB 

Tony Björklund 
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§ 123/21 KS/2021/0026/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns Brandförsvarsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 och bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020. 

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

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Inger Andersson (S). 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2020. 
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 164. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns brandförsvarsförbund 
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§ 124/21 KS/2021/0024/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 

Jäv 
Håkan Svanberg (M), Jimmy Norell (M), Janice Boije Junerud (S), Fredrik Brodin (M), Bo Persson (L) 
och Helen Sellström Edberg (S), Roland Junerud (S) och Kaisa Persson (L) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv. 

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

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Håkan Svanberg (M). 
Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Fredrik Brodin (M). 

Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Jimmy Norell (M). 
 
Maria Gard Günster (C) tjänstgör som ordförande istället för Jimmy Norell (M). 

Kommunfullmäktige består av 37 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2020. Redovisningen omfattar det 

ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 

miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 165. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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§ 125/21 KS/2021/0025/042 

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för 

Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 

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

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 

 
Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 
2020. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas 

till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 

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

förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 166. 

Skickas till 
Akten 

Samordningsförbundet Östra Södertörn 
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§ 126/21 KS/2021/0027/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns upphandlingsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet för 
Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

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

Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2020. 

Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 167. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns upphandlingsnämnd 
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§ 127/21 KS/2021/0028/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja Södertörns 

överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 

Jäv 
Agneta Tjärnhammar (M) och Ola Hägg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

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

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Ola Hägg (S). 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen och revisionsberättelse för år 2020. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 168. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns överförmyndarnämnd 
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§ 128/21 KS/2020/0520/041 

Mål och budget 2022–2025 samt fastställande av skattesats 

för kommunalskatt 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 19,85 procent. 

2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs 

med ett budgeterat resultat 2022 på 35,2 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och 
nämnderna fastställs till ett belopp på 1656,9 mnkr 2022 som fördelas i enlighet med 

budgetdokumentet. 
3. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 

bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

4. Fastställa Taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 enligt bilaga. Taxan börjar 
gälla 1 januari 2022. 

5. Fastställa Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i 
Nynäshamns kommun enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

6. Fastställa Taxa Felparkeringsavgift för olovlig parkering. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
7. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag 

för mål och budget.  

8. Fördela utredningsuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt 
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med avsnitt 9 i lokalförsörjningsplanen.  

9. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån 
inom en total ram för långfristiga lån på 1 500 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse 

utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

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

11. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem  

samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 

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

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

13. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2022 till 1,00 %. 
14. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,4 

mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  

15. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 
grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 

Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, 
om det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

16. Fastställa Mål och budget för år 2022–2025 för Nynäshamns kommun i enlighet med 

budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Klas Rydström (SD), Björn Larsson (SD), Johann Wolf (SD) och Carl Marcus (SD) reserverar sig mot 
beslutspunkt 6. 

Greta Olin Landström (PPiN) lämnar in två särskilda yttranden som biläggs protokollet som bilaga A 
och bilaga B. 

Gill Lagerberg (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 
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Ärendet 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 

Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna ska bidra till målet att Nynäshamn är en ekonomiskt 

hållbar kommun, vilket innebär att skattemedlen ska användas effektivt och till största nytta för 
innevånarna i kommunen. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 

ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk 
planering.  

 
En del i en förbättrad styrning är att budget för nästkommande år ska beslutas i juni. 

Det leder till att nämnderna ges bättre förutsättningar för att styra och planera sin verksamhet. 

Budgeten för 2022–2025 är framtagen med kommunens resursfördelning där nuvarande behov och 
kommande behov analyserats. Detta gör att det finns en tydlig bild över vad Nynäshamns kommun 

har för resursbehov för att driva en ändamålsenlig verksamhet och möta kommande volymökningar. 
En förutsättning för den nya resursfördelningen är också den höga kostnadseffektivitet som 

redovisats i verksamheten. Som regulator i denna resursfördelning finns en buffert i form av 

ofördelade medel för att möjliggöra justeringar för förändrat skatteunderlag.  
 

Mål och budget har under våren bland annat beretts genom presentation av förutsättningar för 
kommunstyrelsen vid två tillfällen samt genom att ett budgetdirektiv skickades ut i slutet av februari 

för beredning i respektive nämnd. Kommunens resursfördelning, inkomna remissvar och 

skatteprognosen från 29 april är underlag för den nu presenterade budgeten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 19,85 procent. 

2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs 
med ett budgeterat resultat 2022 på 35,2 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och 

nämnderna fastställs till ett belopp på 1656,9 mnkr 2022 som fördelas i enlighet med 
budgetdokumentet. 

3. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 

bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
4. Fastställa Taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 enligt bilaga. Taxan börjar 

gälla 1 januari 2022. 
5. Fastställa Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i 

Nynäshamns kommun enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
6. Fastställa Taxa Felparkeringsavgift för olovlig parkering. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

7. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag 

för mål och budget.  
8. Fördela utredningsuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt 

kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med avsnitt 9 i lokalförsörjningsplanen.  
9. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån 

inom en total ram för långfristiga lån på 1 500 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse 

utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 
10. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
11. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 

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

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

och kostnader. 
12. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 

oförutsedda händelser. 
13. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2022 till 1,00 %. 
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14. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,4 
mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  

15. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, 

om det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 
16. Fastställa Mål och budget för år 2022–2025 för Nynäshamns kommun i enlighet med 

budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 19,85 procent. 

2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 
ett budgeterat resultat 2022 på 35,2 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 

fastställs till ett belopp på 1656,9 mnkr 2022 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 
3. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga. 

Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
4. Fastställa Taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 enligt bilaga. Taxan börjar 

gälla 1 januari 2022. 

5. Fastställa Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns 
kommun enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

6. Fastställa Taxa Felparkeringsavgift för olovlig parkering. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
7. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag för 

mål och budget.  

8. Fördela utredningsuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt 
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med avsnitt 9 i lokalförsörjningsplanen.  

9. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 500 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 

inom koncernen Nynäshamns kommun. 
10. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

11. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt 

helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

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

13. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2022 till 1,00 %. 
14. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,4 

mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  

15. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 
grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 

Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, om 
det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

16. Fastställa Mål och budget för år 2022–2025 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021, § 155. 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunfullmäktige har beslutat att begränsa talartiden enligt följande: 

Kommunstyrelsens ordförande: 15 minuter 
Övriga oppositionsgruppledare (får order i storleksordning): 15 minuter 

Debatter om respektive nämnds verksamhetsområdet: 
Nämndordförande för respektive nämnd: 5 minuter 

Oppositionsgruppledare i nämnd*: 5 minuter 

Övriga debattinlägg: 3 minuter 
Replik: 1 minut 

Kontrareplik: 1 minut 
 

* under förutsättning att dessa är ledamöter i kommunfullmäktige 

 
Därefter börjar den allmänna debatten med vanlig debattordning: 

Debattinlägg: 3 minuter 
Replik: 1 minut 

Kontrareplik: 1 minut 
 

Föredragning och yrkanden 
Den politiska ledningen har ordet, Nynäshamn på rätt väg, bifogas protokollet som bilaga D. 
 

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd, föredrar Alliansens 
(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) förslag till budget och yrkar bifall 

till densamma. 

 
Patrik Isestad (S), oppositionsråd, föredrar Socialdemokraternas förslag till budget. 

 
Johann Wolf (SD) föredrar Sverigedemokraternas förslag till budget och yrkar bifall till densamma 

med ändringen om att skattesatsen ska gälla för 2021. 

 
Lena Dafgård (SN) föredrar Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag till budget och yrkar 
bifall till densamma. 

Miriam Malm (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till budget och yrkar bifall till densamma. 

Greta Olin Landström (PPiN) yrkar att: 

1. möjligheten till kostnadsfria trygghetslarm för ensamboende pensionärer utreds och att 200 000 
kr. anslås för att genomföra en sådan utredning, samt 

2. den nuvarande avgiften för ensamboende pensionärer halveras om utredningen visar att 

kostnadsfria trygghetslarm för denna grupp inte kan införas. 
3. Att kommunfullmäktige anslår 300 000 kronor som extra anslag och ger Socialnämnden i uppdrag 

att dra igång den fina verksamheten som Nynäshamns kommun startade i bottenvåningen på 
Rosengården. Det gäller alltså att anställa den person som blir ansvarig för nyöppningen, samt att 

stödja hen i starten. 
 

Kommunfullmäktige fortsätter debattera budgetförslagen. Harry Bouveng (M), Roland Junerud (S), 

Carl Marcus (SD), Miriam Malm (V), Patrik Isestad (S), Aline Varre (-), Emma Solander (MP), Roland 
Junerud (S), Mikael Persson (L), Lena Dafgård (SN), Ola Hägg (S), Marcus Svinhufvud (M), Gill 

Lagerberg (S), Janice Boije Junerud (S), Antonella Pirrone (KD), Johann Wolf (SD), Agneta 
Tjärnhammar (M), Maria Gard Günster (C), Carl Marcus (SD), Björn Larsson (SD), Håkan Svanberg 

(M) och Bo Persson (L) deltar i debatten. 

 
Sammanträdet ajourneras 17.13-18.00, 19.39-19-50 19.57-20.00 och 20.16-20.21. 
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Yrkanden fortsättning 
Aline Varre (-), Marcus Svinhufvud (M), Antonella Pirrone (KD) Maria Gard Günster (C), Bo Persson 

(L), Agneta Tjärnhammar (M), Jean-Claude Menot (-) och Erik Runeborg (-) yrkar bifall till Alliansens 
förslag till budget. 

Gill Lagerberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget med ändringen att 
lokalförsörjningsplanen i förslaget, beslutspunkt 7, ska återremitteras till kommunstyrelsen. 

Roland Junerud (S), Janice Boije Junerud (S), Patrik Isestad (S) och Emma Solander (MP) yrkar 
bifall till Gill Lagerbergs (S) yrkande. 

Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till lokalförsörjningsplanen under kommunstyrelsens förslag till 
beslutspunkt 7. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Propositionsordning 1 
Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 
19,85% 

Bifall till Socialdemokraternas förslag om att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 
20,54 procent. 

Bifall till Vänsterpartiets förslag om att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 20,85 
per skattekrona. 

Eller bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag om att fastställa skattesatsen för år 
2022 till 20:35 kronor. 

Propositionsordning 2 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att kommunövergripande mål och nämndmål 

fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2022 på 35,2 mnkr. 
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 1656,9 mnkr 2022 som 

fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 
 

Propositionsordning 3 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa taxa för Nynäshamns kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

 
Propositionsordning 4 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa taxa för plan, bygglov och geografisk 

information 2022 enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
 

Propositionsordning 5 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa taxa för upplåtelse av 

torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun enligt bilaga. Taxan börjar 
gälla 1 januari 2022. 

 

Propositionsordning 6 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa taxa för felparkeringsavgift för olovlig 

parkering. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
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Propositionsordning 7 
Bifall till att följande förslag ska avgöras ikväll eller bifall till att förslaget ska återremitteras: 

kommunstyrelsens förslag till beslut om att anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för 

strategisk lokalplanering samt underlag för mål och budget, ska avgöras ikväll eller bifall till att den 
ska återremitteras. 

 
Om kommunfullmäktige finner att ärendet ska avgöras ikväll ställs bifall mot avslag till att anta 

lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag för mål och 
budget. 

 

Propositionsordning 8 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fördela utredningsuppdrag till kultur- och 

fritidsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med avsnitt 9 i 
lokalförsörjningsplanen. 

 

Propositionsordning 9 
Bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya 

och omplacera befintliga lån inom en total ram för långfristiga lån på 1 500 mnkr, varav högst 150 
mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

 
Bifall till Vänsterpartiets förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och 

omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1500mkr, varav högst 

150mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 
 

Eller bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag att Kommunstyrelsen får utnyttja sin 
delegation att under 2022 nyupplåna, dvs. öka vår kommuns skulder med 500mkr, varav högst 

150mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Samt att 

Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation om att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
de lån som förfaller till betalning under 2022. 

 
Propositionsordning 10 
Bifall till kommunstyrelsens förslag att såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

 
Eller bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag att såsom egen skuld ingå borgen för 

Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser under 2022 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 
mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Propositionsordning 11 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att 

teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, 
kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och 

kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen 

skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

Propositionsordning 12 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 1,0 

mnkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 
 

Propositionsordning 13 
Bifall eller avslag till att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 
2022 till 1,00 %. 
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Propositionsordning 14 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa budgeten för 

revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,4 mnkr, detta är inarbetat i 
budgetförslaget. 

 
Propositionsordning 15 
Bifall till kommunstyrelsens förslag att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna 
ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i 

kommunfullmäktige. Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i 

januari månad, om det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 
 

Bifall till Vänsterpartiets förslag att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska 
partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i 

kommunfullmäktige. 

 
Eller bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag att till de i kommunfullmäktige 

representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder:  
grundstöd 45 000 kr per parti  

mandatstöd 22 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
 

Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, om det 

inte finns skäl att senarelägga betalningen. Med tanke på vår kommuns ekonomiska läge, anser vi 
att det är rimligt att spara även på partistödet och föreslår därför en sänkning av partistödet, både 

när det gäller grundstöd och mandatstöd. 
 

Propositionsordning 16 
Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Mål och budget för år 2022–2025 för Nynäshamns 
kommun i enlighet med budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna. 
 

Eller bifall till Sverigedemokraternas förslag att fastställa Mål och budget år 2021 i enlighet med 

Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 

Propositionsordning 17 
Bifall eller avslag till Greta Olin Landströms (PPiN) yrkanden att: 

1. möjligheten till kostnadsfria trygghetslarm för ensamboende pensionärer utreds och att 200.000 
kr. anslås för att genomföra en sådan utredning, samt 

2. den nuvarande avgiften för ensamboende pensionärer halveras om utredningen visar att 

kostnadsfria trygghetslarm för denna grupp inte kan införas. 
3. kommunfullmäktige anslår 300 000 kronor som extra anslag och ger Socialnämnden i uppdrag att 

dra igång den fina verksamheten som Nynäshamns kommun startade i bottenvåningen på 
Rosengården. Det gäller alltså att anställa den person som blir ansvarig för nyöppningen, samt att 
stödja hen i starten. 

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

Proposition 1 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 19,85% 
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Proposition 2 
Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. 

Resultat och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2022 på 35,2 mnkr. Ramar för 

kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 1656,9 mnkr 2022 som fördelas i 
enlighet med budgetdokumentet. 

Proposition 3 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att fastställa taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
 

Proposition 4 
Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa taxa för plan, bygglov och geografisk 

information 2022 enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
 

Proposition 5 
Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa taxa för upplåtelse av torghandelsplatser 
och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

 
Proposition 6 
Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa taxa Felparkeringsavgift för olovlig 

parkering. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
 

Proposition 7 
Förslaget att anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt 

underlag för mål och budget ska avgöras idag. 
 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras. 

 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag, 10 nej-röster för att ärendet ska återremitteras 
och 5 avstående röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att förslaget om att 

anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag för mål 
och budget ska avgöras idag. 

 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga E. 
 

Proposition 7, fortsättning 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk 

lokalplanering samt underlag för mål och budget. 

 
Proposition 8 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att fördela utredningsuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden samt kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med avsnitt 9 i lokalförsörjningsplanen. 

 
Proposition 9 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och 

omplacera befintliga lån inom en total ram för långfristiga lån på 1 500 mnkr, varav högst 150 mnkr 
får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

 



 

PROTOKOLL Sida 23(23) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 10 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. 
 

Proposition 11 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen 

för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka 
kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, 

inom en total borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. 
 

Proposition 12 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av 

kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 

 
Proposition 13 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av 
kapitalkostnaderna 2022 till 1,00 %. 

 
Proposition 14 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt 

fullmäktiges presidiums förslag till 1,4 mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget. 
 

Proposition 15 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna 

ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i 

kommunfullmäktige. Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i 
januari månad, om det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

 
Proposition 16 
Bifalla kommunstyrelsens förslag att fastställa Mål och budget för år 2022–2025 för Nynäshamns 

kommun i enlighet med budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna. 

 
Proposition 17 
Avslå Greta Olin Landströms (PPiN) yrkanden. 

Skickas till 
Akten 

Ekonomichef 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 



 

Tilläggsförslag betr. trygghetslarmen till budget 2021 

Trygghetslarmen fyller en viktig funktion för våra pensionärer och underlättar för 
den som drabbas av fallskada eller av akut sjukdom och har svårigheter att komma 
i kontakt med någon för att få hjälp.  

Särskilt viktigt är det naturligtvis för våra ensamboende pensionärer att ha tillgång 
till trygghetslarm. Att ha ett trygghetslarm borde nästan betraktas som en 
rättighet för våra drygt 2000 ensamboende pensionärer. För kommunen är det 
viktigt att måna om våra äldres väl och ve. 

Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun yrkar därför  

att möjligheten till kostnadsfria trygghetslarm för ensamboende pensionärer 
utreds och att 200.000 kr. anslås för att geonmföra en sådan utredning, samt 

att den nuvarande avgiften för ensamboende pensionärer halveras om 
utredningen visar att kostnadsfria trygghetslarm för denna grupp inte kan införas. 

Nynäshamn 10 juni 2021 

 

Greta Olin Landström 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensionärspartiet i   Till Kommunfullmäktige i 

Nynäshamn   Nynäshamn 

Greta Olin Landström 

Fullmäktige ledamot 

 

 

Träffpunkter för pensionärer i Nynäshamn- 

Som det ser ut på Corona fältet så verkar det så smått att återvända mot det 
”normala”. Vi har alla kämpat med restriktioner, men våra årsrika personer har 
drabbats särskilt hårt. 

Därför vill PPiN satsa extra så åtminstone en verksamhet från förr kommer 
igång senast i början på 2022. Arbetet att hitta fler lokaler bör fortsätta så att 
fler träffpunkter kan öppnas i olika delar av kommunen. 

Pensionärspartiet föreslår  

Att kommunfullmäktige anslår 300.000 kronor som extra anslag och ger 
Socialnämnden i uppdrag att dra igång den fina verksamheten som 
Nynäshamns kommun startade i bottenvåningen på Rosengården. 

Det gäller alltså att anställa den person som blir ansvarig  för nyöppningen, 
samt att stödja hen i starten. 

Här har alla partier möjlighet att visa sin ofta deklarerade goda vilja!  

 

ST Vika 4 juni 2021 



  

 

 

 
Nynäshamn, 2021-06-10 

Kommunfullmäktige 

Ärendenummer §155/21 

 

 

 

 

 

Yttrande över lokalförsörjningsplanen tillhörande mål- 
och budget 2022–2025. 
 
Vi socialdemokrater har idag yrkat återremiss till lokalförsörjningsplanen då vi inte 
anser att den stämmer med beslut fattat i barn-och utbildningsnämnden 20.11.18 
ärendenummer 168/20 och vill lämna detta tilläggsyttrande. 
 
 
Beslutet i barn-och utbildningsnämnden löd 
 

1. Godkänna projektering för att ta fram en exakt kostnadskalkyl för en 
renovering och eventuell ombyggnad av Tallbacka hus A och B, samt att 
miljö-och samhällsbyggnadsnämnden skyndsamt återrapporterar resultaten av 
denna kostnadskalkyl till barn-och utbildningsnämnden. 

2. Godkänna att kostnad för projektering av renovering/ombyggnation av 
Tallbacka hus A och B belastar nämndens resultat om renoveringen inte blir 
av på grund av beslut som ligger inom nämndens ansvarsområde. 

 
 
Beslutet fattades då flera partier inte trodde på den uppskattade kostnaden på 40 
miljoner, utan den exakta kostnadskalkylen skulle sedan redovisas i nämnden för att 
ta ett nytt beslut ang. renovering, ombyggnation eller nybyggnation. 
 
När lokalförsörjningsplanen nu skulle antas i kommunfullmäktige 21.06,10 är ännu 
ingen kostnadskalkyl gjord och redovisad i barn-och utbildningsnämnden. Däremot 
står det i lokalförsörjningsplanen på sid 14 att barn-och utbildningsnämnden har 
uttalat en önskan om att renovera Tallbackaskolan och att projekteringen förväntas 
starta hösten-22. Dessutom är summan 40 miljoner som endast uppskattades mellan 
tummen och pekfingret inskrivet i investeringsplanen, 
 
Vi anser att dessa två dokument inte korrelerar med varandra, och vi väntar på 
kostnadskalkylen som får avgöra Tallbackaskolan framtid. 
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad  
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Den politiska ledningen har ordet 
 

Nynäshamn på rätt väg 

Nynäshamn befinner sig i en brytningstid där det gamla får ge plats åt det nya.  Från att under 

mycket lång tid ha varit en utpräglad industristad, där en stor del av befolkningen arbetade i ett 

fåtal, större tillverkningsföretag, jobbar alltfler i mindre serviceföretag eller driver eget. Åtskilliga 

pendlar till arbetet eller jobbar på distans. Arbetsmarknaden ställer i dag allt högre krav på 

kompetens och utbildning. Samtidigt ser vi en snabb befolkningstillväxt. 

Den snabba omvandlingen ställer också högre krav på kommunen och nya utmaningar förutsätter 

också nya politiska lösningar.  Vill vi ha ett samhälle där ingen lämnas efter, där varje människa ges 

utrymme att komma till sin rätt och försörja sig själv, måste vi ständigt utvecklas för att hitta nya 

sätt att arbeta. Kommunen behöver ha kraft att göra skillnad och ge fler invånare anledning att 

känna framtidstro. 

Sedan Alliansen tog över ledningen för kommunen har vi envetet jobbat med att få en realistisk bild 

av de problem och behov som finns och att göra det som krävs för att vända utvecklingen 

långsiktigt – inte bara det som är enklast för stunden.  

Vi har, tillsammans med andra partier, redan fått mycket gjort. Men ett omfattande arbete ligger 

fortfarande framför oss: dels för att vi har höga ambitioner för vår kommun, dels för att många 

brister visat sig vara mer omfattande än vi hade anat. 

Vi har en bra bit kvar till målet, men vi drivs ändå framåt med en trygg förvissning om att 

Nynäshamn är på rätt väg.  

Med fokus på mer kunskap, aktivitet, frihet och eget ansvar fortsätter förändringsarbetet i form av 

en stark budget för 2022, där vi både tar ansvar för en stabil ekonomi på sikt och tillför 

verksamheterna mer än 100 miljoner kronor jämfört med 2021.        

Vi lägger en rekordstor summa, nära 400 miljoner kronor, på investeringar i nya skolor, förskolor, 

äldreboenden, fastigheter, infrastruktur samt vatten och avlopp. Vi har, som en del i detta, tagit 

fram en plan för att inom tio år åtgärda den underhållsskuld som byggts upp i kommunens 

fastigheter de senaste decennierna.  

Vi säger nej till höjd skatt – även kommuninvånarnas ekonomi behöver vara stark. Det gynnar i sin 

tur det lokala näringslivet och därmed utvecklingen på arbetsmarknaden. Vår ambition är inte hög 

skatt, utan fler skattebetalare. 

En viktig del i förändringsarbetet är ökat politiskt fokus på det som skapar resurserna, nämligen 

jobb och företagande. Den nyinrättade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska förbättra 

företagsklimatet, minska utanförskapet och bidra till effektivare omställning på arbetsmarknaden. 

Vi tar nu också stora kliv framåt genom att utveckla delar av kommunens verksamhet som inte går 

att ta på rent fysiskt eller ens mäta i kronor. Vi jobbar fram en ny vision som kommer att leda 

kommunens verksamhet för lång tid framöver. Vi utvecklar service och bemötande gentemot 
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invånare och företag, samtidigt som vi genomför utbildningsinsatser för att förbättra det politiska 

samtalsklimatet.  

Nynäshamns kommun har enorma kvaliteter – för boende, för arbete, för turism och för 

företagande. Med stad och landsbygd, inland och skärgård, skogar och jordbrukslandskap har vi 

något för de flesta. I skuggan av pandemin kan vi se att alltfler uppvärderar sådant i livet som vår 

kommun har mycket av.  

Allt detta gör att vi kan ha stora förväntningar på en positiv utveckling för vårt Nynäshamn. Vi har 

rejäla utmaningar och långt kvar till målet, men vi är på rätt väg.  

 

Harry Bouveng (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 

  



Bilaga E Omröstningslista 
2021-06-10 § 128 Mål och budget 2022–2025 samt fastställande av skattesats för kommunalskatt 
2022. 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 128 
 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   X   
Inger Andersson (S) X    X  
Sophia Stureson (L)  X Kaisa Persson (L) X   
Bodil Toll (M) X   X   
Miriam Malm (V) X     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     X 
Håkan Svanberg (M) X   X   
Liselott Vahermägi (S)  X Daniel Jobark (S)  X  
Erik Runeborg (-) X   X   
Agneta Hagström (M) X   X   
Bo Persson (L) X   X   
Johnny Edholm (S)  X Amanda Hedström (S)  X  
Per Ranch (SN)  X Hans Owe Krafft (SN) X   
Sophie Sandin (V) X     X 
Per Malmsten (M) X   X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Roland Junerud (S) X    X  
Eva Wennerberg (C) X   X   
Fredrik Sönnergren (M)  X Fredrik Brodin (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 41 tjänstgörande ledamöter 26 10 5 
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