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Kommunstyrelsen 
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2022-03-24  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-03-24 
Anslaget sätts upp: 2022-03-25             Anslaget tas ned: 2022-04-16 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort/Teams, 2022-03-24 klockan 09.00-16.46. 
Ajournering klockan 10.10-10.25, 11.10-11-15, 11.55-13.00, 14.25-14.40. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 12.00 § 80. 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 81–84. 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning   
 

Paragrafer 
§§ 80–84 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, kansliavdelningen, b-hus plan 1, 2022-03-25 klockan 10.00. 

Underskrifter 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

 
 
 
 
Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
justerare      sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M) deltar på plats till och med klockan 11.00, därefter på distans. 
Agneta Tjärnhammar (M) § 80 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Emma Solander (MP) 
 
Deltar på distans: 
Per Ranch (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
  

 

Övriga deltagare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Sanja Batljan, VD AB Nynäshamnsbostäder 
 
Deltar på distans: 
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Anja Bergelin, facklig representant 
Anders Engström (S), revisor 
Anna Fröström, controller 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Christian Wigren, kanslichef 
Claes Kilström, fastighetschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
Göran Palmedal (M), revisor 
Jan Hellström, tf.  förvaltningschef  
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Olsson, controller 
Karin Ferm (SD), revisor 
Kenneth Åhs (S), revisor 
Linn Marsten, personalchef 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och 
utbildningsnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Maria Molin, controller 
Marie Ekenstierna, controller 
Marie Stålbom Warg, controllerchef  

Marita Öberg, redovisningschef 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
socialförvaltningen 
Patrik Appelkvist Larsson, facklig 
representant 
Petra Kålbäck, utvecklingschef  
Pär Olsson, förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Sabina Edelmann, mark- och 
exploateringschef 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare 
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Innehållsförteckning             

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 80/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 81/22 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021  
§ 82/22 Årsredovisning 2021 - Nynäshamns kommun  

§ 83/22  Övriga frågor 
 

§ 84/22 Nästa sammanträde 7 april 2022 klockan 13.00 
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§ 80/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg under § 83 Övriga 
frågor: 

1. Svar på väckt ärende från Patrik Isestad (S) gällande höjd krisberedskap. 

 

 

Sammanträdet är en temadag med följande agenda: 

09.00 – 09.10 Inledning 

09.10 – 09.40 Nynäshamns bostäder 

09.40 – 10.10 Samhällsbyggnadsprojekt 2021 - lägesrapport 

10.25 – 11.10 Kommunen och kommunstyrelsen 

11.15 – 11.55 Samhällsbyggnadsnämnden 

13.00 – 13.50 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 

13.50 – 14.25 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

14.40 – 15.25 Socialnämnden 

15.30 – 15.55 Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 

15.55 Beslutspunkter 

 

________  
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§ 81/22         KS/2021/0021/007 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 

Ärendet 
Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen och dess avdelningar. En rapportering och 
bedömning är gjord utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 och respektive avdelnings 
åtagande och aktiviteter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 
Bilaga 1 Redovisning miljömål 
Bilaga 2 Intern kontroll 
Bilaga 3 Direktupphandling 
Bilaga 4 Investeringsprojekt 
Bilaga 5 Exploateringsobjekt 
Bilaga 6 Återrapportering av arbetet med de 12 framtagna punkterna i arbetsplanen 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 82/22 KS/2022/0022/042 

Årsredovisning 2021 - Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2021. 
2. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och 

dess helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2021 varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige. 

 

Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2021. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska 
och verksamhetsmässiga resultatet. Respektive nämnds verksamhetsberättelse kan beställas hos 
kommunstyrelseförvaltningen, handlingarna sänds ut eller finns för avhämtning. 
 
Revisionsrapport har ännu inte avlämnats från revisionen för kommunen. Revisionsrapporten 
kommer att kompletteras ärendet inför beslut i kommunfullmäktige. Detta är enligt tidigare års rutin. 
Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och 
revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och 
fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2021. 
2. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och 

dess helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2021 varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Nynäshamns kommun 2021 
Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2021 
Nynäshamnsbostäder Revisionsberättelse 2021 
Nynäshamnsbostäder granskningsrapport 2021 
Tegeltraven Holding Årsredovisning 2021 
Tegeltraven Holding Revisionsberättelse 2021 
Tegeltraven Holding granskningsrapport 2021 

Skickas till 
Akten 
  



Nynäshamn, 2022-03-24 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer § 82/22  

107 miljoner i vinst – Samtidigt ökar revorna i 
välfärden och besparingarna i skolan fortsätter.  

Kommunens resultat är 107 miljoner kronor därav kraftigt ökade statliga 
bidrag till kommunen med 15 miljoner kronor och försäljningar av fastigheter, 
gåvor och realisationsvinster med 35, 3 miljoner kronor. Kommunens 
överskottsmål är beslutad till 2 procent och årets överskott blev därmed 6,2 
procent.  

En god ekonomisk hushållning, innebär att kommunens intäkter ska överstiga 
kommunens utgifter och samtidigt kunna erbjuda kommunal service enligt 
kommunallagen. Ett stort överskott samtidigt som skolan och omsorgen sparar och 
viktiga framtidsinvestering inte blir av är skadligt. Utfallet påvisar att den politiska 
ledningen tappat kontrollen över budgeten och målstyrningen i kommunen. 
Uteblivna investeringar och kraftiga besparingar i välfärden utgör därför en 
betydande försämring för medborgarna och ansvarsfriheten kan därför diskuteras.  

De tuffa besparingar skolan och omsorgen genomgått är mycket bekymrande och 
kommer bromsar kommunens tillväxt och framtidstro. Socialdemokraterna har lagt 
fram flera förslag att stärka skolan och utbildningen i våran hembygd. Förslaget att 
höja Barn- och elevpengen med 14,5 miljoner kronor röstades ner av alliansstyret 
med moderaterna i spetsen med hänvisning till att pengar saknades. Detta tilltrotts att 
kommunen fått in extra skatteintäkter med 14,5 miljoner kronor.  

Näringslivsklimatet i Nynäshamns kommun har aldrig varit sämre och företagen är 
en av de viktigaste hörnstenarna för att skapa arbete och tillväxt. Sedan 2018 har inte 
en kvadratmeter verksamhetsmark tagits fram, vilket inneburit att företag lämnat 
kommunen och att nya inte kunnat etablera sig. Resultatet av detta har blivit att 
ungdomsarbetslösheten i dag är högre än regionsgenomsnittet.  Den misslyckade 
näringslivspolitiken har även generat en hög arbetslöshet för hela arbetskraften. I 
februari var 7,0 procent av arbetskraften i åldern 16 - 64 år i Nynäshamns kommun 
arbet5ssökande, vilket är över regiongenomsnittet.  

Vår utmaning är att ständigt skapa förutsättningar för vårt näringsliv att utveckla nya 
produktionssystem, produkter och tjänster.  

Barn och utbildning 
Framtiden börjar i skolan. För att den enskilde ska hitta nyckeln till kunskap är det 
viktigt att börja leta efter den redan i förskolan, det är en värdefull pusselbit som vi 
önskar att alla barn får ta del av. Vi vet att en bra utbildning förser unga med verktyg 
som kan förändra både det egna livet och samhället i stort.  

Bilaga A



 

 2(2) 

 

Men under flera år har barn- och utbildningsnämnden haft stora besparingskrav som 
påverkat alla verksamhetsområden negativt.  
 
Besparingarna har orsakat större barngrupper och klasstorlekar, samtidigt som antalet 
anställda lärare och pedagoger inte har ökat i samma takt. Detta har minskat 
personaltätheten och föranlett stora svårigheter att möta eleverna utifrån var och ens 
behov.  
 
För att skapa rätt förutsättningar för våra unga måste skolan i vår hembygd 
prioriteras. Socialdemokraterna sätter välfärden först och föreslår mer resurser till 
skolområdet, bland annat genom en höjd elevpeng.  
 
Äldreomsorg 
Både yngre och äldre personer som är i behov av vård, omsorg och service ska ha ett 
gott liv oavsett var i kommunen de bor. Regeringens Corona bidrag har varit riktade 
till att stärka välfärden och inte menat till att läggas på hög i vinstsyfte.  
 
Men för att stärka äldreomsorgen långsiktigt med bättre utbildad personal, medicinsk 
kompetens, ökad bemanning och bättre arbetsvillkor än idag krävs ett tillskott från 
kommunen med öronmärkta resurser. Äldreomsorgen förtjänar ett rejält lyft och det 
är därför viktigt att äldreomsorgslyftet inte skrotas på grund av besparingar när 
kommunen gör 107 miljoner i vinst.  
 
En ökad befolkning innebär större skatteintäkter. Samtidigt innebär en ökad 
befolkning större krav på tillgängliga välfärdstjänster och inte färre. Efter ett långt liv 
i arbete erbjuder medborgarna solidariskt varandra en trygg äldreomsorg genom den 
generella välfärden. Varje kommundel i Nynäshamn behöver inom en snar framtid 
ha vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorbostäder.  
Inga åtgärder i den borgerliga alliansens politiska styrning är planerade för att möta 
en ökad äldre befolkning.  
 
Socialdemokraterna kommer efter valet i höst att se till att revorna i välfärden lagas 
och att kommunen organiserar sig så att investeringar för att klara välfärd och tillväxt 
åter kommer i fokus. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
   
Patrik Isestad, Kommunalråd i opposition.  
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§ 83/22         KS/2022/0140/009 

Övriga frågor 
1. Svar på väckt ärende från Patrik Isestad (S) gällande höjd krisberedskap. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att säkra sju dagars livsmedelslager i relevanta 
verksamheter. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att med hänsyn till säkerhetsaspekter och de negativa 
konsekvenserna av bunkring se över att rimliga lager av mediciner är tillgängliga. 
3. ge socialnämnden i uppdrag att anpassa öppna förskolan till ökat mottagande av ukrainska barn. 
4. övriga nämnder och AB Nynäshamnsbostäder får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
på kort sikt stärka kommunens robusthet och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta 
områden. 

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren lämnar muntligen svar på frågorna i det väckta ärendet. 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) väckte ett ärende gällande höjd krisberedskap på kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 mars 2022, § 78.1.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att säkra sju dagars livsmedelslager i relevanta 
verksamheter. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att med hänsyn till säkerhetsaspekter och de negativa 
konsekvenserna av bunkring se över att rimliga lager av mediciner är tillgängliga. 
3. ge socialnämnden i uppdrag att anpassa öppna förskolan till ökat mottagande av ukrainska barn. 
4. övriga nämnder och AB Nynäshamnsbostäder får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
på kort sikt stärka kommunens robusthet och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta 
områden. 

Yrkanden 
Ordförande (M), Patrik Isestad (S) och Tony Nicander (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Skickas till 
Akten 
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§ 84/22  

Nästa sammanträde 7 april 2022 klockan 13.00 
Nästa sammanträde är den 7e april 2022 klockan 13.00. 
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