
 

PROTOKOLL Sida 1(29) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-04-21 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-04-21 
Anslaget sätts upp: 2022-04-25   Anslaget tas ned: 2022-05-17 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2022-04-21 klockan 19.00–22.31. 

Ajournering 20.59-21.20 

Beslutande 

Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 45–57, 59–65

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-22 klockan 13.00 

Underskrifter 

Fredrik Sönnergren (M) Jimmy Norell (M) 
ordförande justerare samt ordförande § 56 gällande 

socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden 

Erika Nilsson (V) Helen Sellström Edberg (S) 
justerare justerare 

Matilda Ekh 
sekreterare 
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Beslutande 
För § 56 redovisas tjänstgöring och jäv på sidorna 16-19 i protokollet. 
 

Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 

Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 

Lena Dafgård (SN) 

Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 

Inger Andersson (S) 
Sophia Stureson (L) 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M)  

Tony Nicander (V) 
Maria Gard Günster (C) 

Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) till och med klockan 21.00 §§ 
45–54 och § 65. 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) §§ 56–64. 
Marcus Svinhufvud (M) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Antonella Pirrone (KD) 

Per Ranch (SN) 
Emma Solander (MP) 

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

Greta Olin Landström (PPiN) 

Håkan Svanberg (M) 
Liselott Vahermägi (S) 

Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 

Johnny Edholm (S) 

Jan-Erik Ljusberg (-) 
Erika Nilsson (V)  

Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Per Malmsten (M) 
Johann Wolf (SD) 

Roland Junerud (S) 
Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) 

Fredrik Sönnergren (M) ordförande 

Gill Lagerberg (S) 
Carl Marcus (SD) 

Gunnel Jonsson (M) 
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Hans Owe Krafft (SN) 

Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S) 

Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande  
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Ej tjänstgörande ersättare 
Christina Sönnergren (M) 

Otto Svedenblad (M) 

Kaisa Persson (L) 
Johan Harding (L) 

David Öberg (KD) 
Anders Lindeberg (S) 

Bengt Dahlby (V) 
Recep Erdal (V) från klockan 19.20. 

Lou-Lou Hillstad (SN) 

Rolf Hofsten (PPiN) 
Robert Norberg (PPiN) 
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§ 45/22 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 

Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. Under § 56 redovisas antal ledamöter för respektive 
nämnd på sidorna 16–19 i protokollet. 

 
Ärendena hanterades i ordningen §§ 45–47, 65, 55, 58, 56–57, 59–64. 
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§ 46/22         

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

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

Ärendet 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 11 april 
2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 11 april 2022. Kallelse infördes i Nynäshamns 

Posten den 12 april 2022.  
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§ 47/22 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Norell (M), Helen Sellström Edberg (S) och Erika Nilsson 

(V) att tillsammans med ordförande (M) justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 
22 april 2022 klockan 13.00. § 58 justeras omedelbart av ovan nämnda justerare och ordförande 

(M).   
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§ 48/22 KS/2022/0010/102 

Avsägelser 

Inga avsägelser hanterades. 

Skickas till 
Akten 
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§ 49/22        KS/2022/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ersättare till kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse  

1. Kate Nilsson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Halina Juskiv (S). 

2. Pontus Platemark (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Khloud Al Refai 
(S). 

Ärendet  
Liselott Vahermägi (S) nominerar Kate Nilsson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället 
för Halina Juskiv (S) samt Pontus Platemark (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för 

Khloud Al Refai (S). 
 

Skickas till 
Akten    
Troman  

HR 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kate Nilsson 

Pontus Platemark 
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§ 50/22       KS/2022/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Kenneth Åhs (S) lämnar information från revisorerna. Den 12 maj ska en tjänsteperson från 
PwC informera fullmäktige om risk- och väsentlighetsanalys. Revisorerna ser att alla åtgärder inte 

har genomförts vad gäller revisionsrapporter om upphandling och inköp, fastighetsunderhåll samt 
planberedskap. 

Skickas till 
Akten    
Revisorerna 
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§ 51/22 KS/2022/0006/101 

Inkomna ärenden 

Inga inkomna ärenden behandlades. 

   

Skickas till 
Akten 
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§ 52/22 KS/2022/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2019/0418/107-5 

AB Nynäshamnsbostäder har den 1 mars 2022 ställt ett brev till kommunfullmäktige gällande 
ägardirektivet om byggande av 300 lägenheter. 

 
KS/2019/0385/061-3 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 22 mars 2022 beslutat om att anta förvaltningens redogörelse 

som sitt eget och anse medborgarförslaget gällande säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid 
Ristomta besvarat. 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 53/22        KS/2022/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 
Inga inkomna interpellationer behandlades. 

Skickas till 
Akten 
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§ 54/22        KS/2022/0008 

Val av styrelse och revisor i Alkärrsplan utveckling AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande styrelse, samt lekmannarevisorer i Alkärrsplans 

Utvecklings AB för tiden från och med ordinarie årsstämma 2022 till ordinarie årsstämma 2023: 
 

Ledamöter: 
1. Bodil Toll (M) 

2. Håkan Svanberg (M) 
3. Maria Gard Günster (C) 

4. Göran Bergander (S) 

5. Tony Björklund (SD) 
 

Personliga suppleanter: 
1. Tommy Cumselius (M) 

2. Bengt-Göran Pettersson (KD) 

3. Helen Sellström Edberg (S) 
4. Kerstin Andersson (MP) 

 
Ordförande: Håkan Svanberg (M) 

Vice ordförande: Göran Bergander (S) 
Lekmannarevisorer: Kenneth Åhs och Göran Palmedal  

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag till beslut § 
2 2022-04-21. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse följande styrelse, samt 
lekmannarevisorer i Alkärrsplans Utvecklings AB för tiden från och med ordinarie årsstämma 2022 till 

ordinarie årsstämma 2023: 
 

Ledamöter: 
1. Bodil Toll (M) 

2. Håkan Svanberg (M) 

3. Maria Gard Günster (C) 
4. Göran Bergander (S) 

5. Tony Björklund (SD) 
 

Personliga suppleanter: 

1. Tommy Cumselius (M) 
2. Bengt-Göran Pettersson (KD) 

3. Helen Sellström Edberg (S) 
4. Kerstin Andersson (MP) 

 
Ordförande: Håkan Svanberg (M) 

Vice ordförande: Göran Bergander (S) 

Lekmannarevisorer: Kenneth Åhs och Göran Palmedal  
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Skickas till 
Akten 

Alkärrsplan utveckling AB 

Troman 
De valda 
HR 
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§ 55/22 KS/2022/0022/042 

Årsredovisning 2021 - Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2021. 
 

Tony Nicander (V) och Erika Nilsson (V) deltar inte i beslutet. 
 

Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) 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. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens beslutar att 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2021. 
 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att 
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 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP), Marcus Svinhufvud 

(M), Jean-Claude Menot (-), Gill Lagerberg (S), Liselott Vahermägi (S), Ola Hägg (S), Roland 
Junerud (S) och Bo Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-04-21

Särskilt yttrande gällande vår kommuns verksamhetsberättelse för år 2021

Bakgrund
Ett problem med att bedöma måluppfyllelsen är att det i många fall saknas målvärden för indikatorerna
som ska mäta de av fullmäktige antagna Mål- och budgetdokumentet för 2021-2024 från Alliansen. I
många fall saknas också data beträffande utfallet, eftersom de undersökningar, som skulle mäta
måluppfyllelsen, inte har genomförts. Detta gäller t.ex. enkätundersökningar. Det är en missuppfattning
att åtaganden och aktiviteter kan mäta måluppfyllelse. Det är först när effekten av åtaganden och
aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse kan göras.

Redovisningen av måluppfyllelsen är kreativ, men följer inte gängse normer. I stället för runda cirklar
fyllda med grön, gul och röd färg, som till exempel revisorerna använder och som är ett system som är
mycket lätt att förstå sig på, används runda cirklar som är mer eller mindre fyllda av färger. Ibland är
cirklarna färgfyllda i horisontellt läge och ibland är den i vertikalt läge. Ett exempel är ett nämndmål,
“Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid”. Det finns åtta indikatorer, målvärden finns
för fyra av dessa och inget resultat är redovisat i utfallet för 2021, troligen beroende på att enkäten inte
har genomförts. Den runda cirkeln är dock fylld med grön färg nästan ända upp och bedömningen är att
målet är i hög grad uppfyllt. I texten beskrivs olika aktiviteter som planeras och som genomförts, men
resultatet av dessa har inte mätts. Slutsatsen är trots detta att den sammanvägda bedömningen är att
målet i hög grad är uppfyllt (s. 67).

Vi bedömer att årsredovisningen återigen fokuserar på de ekonomiska målen. Det är dock minst lika
viktigt att det finns mål att uppnå och som kan mätas när det gäller verksamheternas kvalitet. Om man
har nått goda ekonomiska resultat, men inte levererat den kvalitet som kommuninvånarna har rätt till, då
har man ändå inte lyckats med sina uppsatta mål.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunfullmäktige,
i Kommunstyrelsen ersättare i Kommunstyrelsen,
samt i Barn- och utbildningsnämnden samt i Samhällsbyggnadsnämnden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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§ 56/22 KS/2022/0022/042 

Revisionsberättelse för år 2021 och ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

2. bevilja ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelse, övriga nämnder och förtroendevalda 

i dessa organ.  

Ärendet 
Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad 5 april 2022 tillstyrkt att kommunstyrelsen, de 
övriga nämnderna och enskilda ledamöter i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Presentation av revisionsberättelsen 
Revisor Kenneth Åhs (S) presenterar revisionsberättelsen och granskningen av kommunstyrelsen 
och övriga nämnder. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

1. Bifall eller avslag till om revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna. 

2. Bifall eller avslag till frågan om ansvarsfrihet ställs nämnd för nämnd. Tjänstgöring och jäv 
redovisas under respektive nämnd. 

Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jäv 
Lena Dafgård (SN), Marcus Svinhufvud (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Emma Solander (MP), Gill 

Lagerberg (S), Carl Marcus (SD), Jimmy Norell (M), Amanda Hedström (M) och Maud Sjödén (C) 
deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

Lou-Lou Hilstad (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN). 

Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Marcus Svinhufvud (M). 

David Öberg (KD) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD). 
Otto Svedenblad (M) tjänstgör istället för Jimmy Norell (M). 

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Amanda Hedström (S) 
 
Kommunfullmäktige består av 36 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Jäv 
Agneta Tjärnhammar (M), Tony Nicander (V), Maria Gard Günster (C), Per Ranch (SN), Helen 

Sellström-Edberg (S), Greta Olin Landström (PPiN), Agneta Hagström (M), Johnny Edholm (S), Jan-
Erik Ljusberg (-), Carl Marcus (SD) och Gunnel Jonsson (M) deltar inte i handläggningen på grund av 
jäv.  

Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M).  

Bengt Dalby (V) tjänstgör istället för Tony Nicander (V). 
Lou-Lou Hilstad (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN).  

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S).  
Rolf Hofsten (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN).  

Kommunfullmäktige består av 34 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Jäv 
Ola Hägg (S), Lena Dafgård (SN), Inger Andersson (S), Per Ranch (SN), Håkan Svanberg (M), 
Liselott Vahermägi (S), Fredrik Brodin (M), Noomi Hertzberg Öberg (KD) och Bengt Holwaster (MP) 
deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

 

Lou-Lou Hilstad (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN).  
Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Håkan Svanberg (M).  
Otto Svedenblad (M) tjänstgör istället för Fredrik Brodin (M) 

Kommunfullmäktige består av 34 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag. 

Valnämnden 

Jäv 
Björn Larsson (SD), Greta Olin Landström (PPiN), Bo Persson (L), Carl Marcus (SD) och Gunnel 
Jonsson (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

 
Rolf Hofsten (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN). 

Johan Harding (L) tjänstgör istället för Bo Persson (L).  
Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Gunnel Jonsson (M). 

Kommunfullmäktige består av 38 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Jäv 
Patrik Isestad (S), Harry Bouveng (M), Jean-Claude Menot (-), Ola Hägg (S), Lena Dafgård (SN), 

Agneta Tjärnhammar (M), Klas Rydström (SD), Sophia Stureson (L), Tony Nicander (V), Bengt-
Göran Pettersson (KD), Per Ranch (SN), Emma Solander (MP), Håkan Svanberg (M), Bo Persson (L), 
Johann Wolf (SD) och Roland Junerud (S) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S). 

Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M).  
Lou-Lou Hilstad (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN). 

Otto Svedenblad (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 

Johan Harding (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson (L). 
Bengt Dalby (V) tjänstgör istället för Tony Nicander (V). 

David Öberg (KD) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD) 
 
Kommunfullmäktige består av 31 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag. 

Socialnämnden 

Jäv 
Ola Hägg (S), Tony Nicander (V), Bo Persson (L), Fredrik Brodin (M), Johann Wolf (SD), Roland 
Junerud (S), Fredrik Sönnergren (M), Gunnel Jonsson (M), Daniel Jobark (S), Noomi Hertzberg 
Öberg (KD) och Bengt Holwaster (MP) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

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

Bengt Dalby (V) tjänstgör istället för Tony Nicander (V). 
Johan Harding (L) tjänstgör istället för Bo Persson (L). 

Otto Svedenblad (M) tjänstgör istället för Fredrik Brodin (M) 
 
Jimmy Norell (M) tjänstgör som ordförande. 

Kommunfullmäktige består av 33 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Jäv 
Björn Larsson (SD), Bo Persson (L), Jan-Erik Ljusberg (-), Johann Wolf (SD), Fredrik Sönnergren (M) 
och Daniel Jobark (S) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

Johan Harding (L) tjänstgör istället för Bo Persson (L).  

Otto Svedenblad (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Daniel Jobark (S) 

 
Jimmy Norell (M) tjänstgör som ordförande. 
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Kommunfullmäktige består av 37 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag. 

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Valnämnden 
Socialnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 57/22 KS/2022/0140/163 

Väckande av ärende gällande höjd krisberedskap 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Harry Bouveng (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, AB Nynäshamnsbostäder, Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Valnämnden, Socialnämnden och 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 59/22 KS/2021/0543/253 

Markförsäljning, del av Körunda 1:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna köpeavtal för del av fastigheten Körunda 1:1.  

Ärendet 
En förfrågan om markköp av del av fastigheten Körunda 1:1 inkom till Kommunen 2021-12-16. 
Markområdet omfattar en areal om cirka 3 425 kvadratmeter och är beläget i Neder Söderby, 

Sorunda och söder om Segersängsvägen. Ett villkorat köpeavtal är tecknat av parterna. Bakgrunden 
till ansökan om markköp på den aktuella platsen är att marken i dagsläget arrenderas av den 

sökande som bostadsarrende, fritidsboende. Bostadsarrendet upprättades 2008 med Stockholm stad 

som dåvarande jordägare. Markområdet är bebyggt med den sökandes enbostadshus och 
tillhörande komplementbyggnader. Den sökande önskar att använda tomtmarken till permanent 

boende.  
 

Köpeskillingen utgör trehundratio kronor och åttiotvå öre (310,82) per kvadratmeter. Preliminär 

köpeskilling utgör en miljon sextiofyratusen femhundrafemtionio (1 064 559) kronor. För den slutliga 
köpeskillingen gäller den areal som slutligen fastställs av Lantmäteriet i samband med 

lantmäteriförrättningen. 
 

Köpeavtalet är villkorat av att:  

1. Nynäshamns Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna detta avtal senast 2022-05-
12 och att beslutet sedan vinner laga kraft. 

2. Lantmäterimyndigheten genomför lantmäteriförrättning senast 2023-12-31 och att beslutet 
sedan vinner laga kraft. 

 
Markområdet utgörs av icke detaljplanelagd mark och omfattas inte av kommunalt vatten och 

avlopp. Området omfattas inte av vattenskyddsområde eller skyddad natur. Inga fornlämningar 

finns identifierade på platsen. En enskild väg finns fram till området och avståndsmässigt är det 4,4 
km till Segersängs pendeltågsstation.  

Kommunens Markstrategi nämner inte området specifikt och området är inte heller utpekat som ett 

utvecklingsområde i Översiktsplanen. Kommunen äger inga större markområden i direkt anslutning 

till fastigheten och har avyttrat ett större skogsparti i närområdet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna köpeavtal för del av fastigheten Körunda 1:1.  

2. ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utföra försäljningen enligt upprättat 

köpeavtal, bilaga 1.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. godkänna köpeavtal för del av fastigheten Körunda 1:1.  

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1, beslutar 
kommunstyrelsen att: 

2. ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utföra försäljningen enligt upprättat 
köpeavtal, bilaga 1.  
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Skickas till 
Akten 

Mark- och exploateringsenheten 
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§ 60/22 KS/2020/0080/009 

Handlingsplan för suicidprevention 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplan för suicidprevention i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
Den 18 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta en nollvision mot självmord samt att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna framtagandet av en kommungemensam handlingsplan 
mot självmord (KF § 154/19).  

 
Nynäshamns kommun har det senaste decenniet haft proportionellt sett höga självmordstal i 

jämförelse med andra kommuner i länet. Syftet med handlingsplanen är att stärka kommunens 

suicidpreventiva arbete mot nollvisionen och säkerställa ett systematiskt, kontinuerligt och 
långsiktigt suicidpreventivt arbete. Handlingsplanen innehåller strategier, prioriterade områden och 

åtgärdsförslag från ett kommunövergripande perspektiv. Utgångspunkten är en bred preventiv 
ansats med insatser på flera olika nivåer: Universella insatser riktade till hela befolkningen oavsett 

risknivå, selektiva insatser riktade till grupper med särskild utsatthet för suicidrisk samt indikerade 

åtgärder riktade till personer med individuell hög risk för suicid. Åtgärderna som presenteras syftar 
till att förebygga och minska suicid, suicidförsök och suicidtankar. Handlingsplanen har arbetats fram 

i nära samråd med en styrgrupp från berörda förvaltningar. 
 

Varje nämnd ansvarar för genomförande av sina respektive åtgärder. För att det 

självmordspreventiva arbetet ska bli effektivt rekommenderas att varje nämnd/förvaltning tar fram 
egna konkretiserade åtgärdsplaner med mer detaljerad information om prioriteringar, 

implementering och tidsplan utifrån behov, nuläge och verksamheternas förutsättningar. De 
planerade aktiviteterna förs varje år in i avdelningarnas verksamhetsplaner och följs upp i 

verksamhetsberättelsen. För flera av åtgärderna är samverkan mellan verksamheter och 
förvaltningar avgörande för genomförandet samt för att uppnå önskade synergieffekter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för 
suicidprevention i Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för 
suicidprevention i Nynäshamns kommun. 

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

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 

Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 61/22 KS/2020/0081/400 

Nynäshamns kommuns Hållbarhetsprogram 2023–2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att   

1. anta förvaltningens förslag till Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 med 
tillhörande snabbguide, och  

2. upphäva styrdokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018–2021 (Kf § 
120/18). 

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

Ärendet 
I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge planeringsavdelningen, nu planering och 

hållbarhet, i uppdrag att arbeta fram ett förslag till målprogram för Agenda 2030 (KS § 330/19). 
Programmet skulle innehålla gemensamma mål för kommunens arbete med folkhälsa, social 

hållbarhet, miljö och klimat.   

 
Projektet påbörjades under 2020 och inleddes med framtagandet av en omvärldsanalys. Syftet med 

omvärldsanalysen var sätta kommunens viljeriktningar och utmaningar i en Agenda 2030-kontext för 
att på så sätt kunna identifiera prioriterade områden för det kommande hållbarhetsarbetet. Med 

utgångspunkt i omvärldsanalysen och genom dialog med projektets styrgrupp identifierades sex 

målområden som satte ramen för det fortsatta arbetet. 
 

Hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 berör hela kommunorganisationen. För att säkerställa ett så 
ändamålsenligt styrdokument som möjligt har ambitionen under projektets gång därför varit att 

involvera så många relevanta funktioner och kompetenser som möjligt i arbetet. En till tre 

arbetsgrupper med medarbetare med särskild kompetens inom målprogrammets sakområden har 
knutits till respektive målområde. Arbetsgruppernas huvudsakliga roll har varit att formulera förslag 

på mål och indikatorer inom ett specifikt ämnesområde, bidra med generella men framförallt lokala 
kunskaper och förutsättningar samt att förankra arbetet i den egna verksamheten. Medarbetare från 

samtliga förvaltningar har bjudits in till att delta i arbetsgrupperna.   
 

Under perioden 20 september 2021 – 30 november 2021 var förvaltningens förslag till 

”Hållbarhetsstrategi för Nynäshamns kommun 2022–2030" med tillhörande bilagor ute på 
internremiss. Remissen skickades till kommunens samtliga nämnder, alla avdelningar på 

kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamnsbostäder, Upphandling Södertörn, Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund, SRV Återvinning, Brandförsvaret, Östra Södertörns samordningsförbund samt 

Energi- och klimatrådgivningen.   

 
Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 är ett kommunövergripande styrdokument 

för hållbar utveckling. Programmet anger kommunens viljeriktning på hållbarhetsområdet och 
beskriver hur hållbarhetsarbetet ska samordnas, struktureras och genomföras. Syftet är att 

tydliggöra kommunens ambitioner och säkerställa ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete.   
Hållbarhetsprogrammet riktas till alla förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunens 

verksamheter och helägda bolag.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att   

1. anta förvaltningens förslag till Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 med 

tillhörande snabbguide, och  
2. upphäva styrdokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018–2021 (Kf § 

120/18) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att   

1. anta förvaltningens förslag till Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 med 
tillhörande snabbguide, och  

2. upphäva styrdokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018–2021 (Kf § 
120/18) 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Tony Nicander (V), Liselott Vahermägi (S), Bengt Holwaster 
(MP) och Sophia Stureson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Johann Wolf (SD) 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 beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Tf planeringschef 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
Nynäshamnsbostäder 

SRV Återvinning 
Södertörns upphandlingsnämnd 
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§ 62/22 KS/2022/0019/109 

Obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska inkomna motioner som inte beretts färdigt 

redovisas för fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober. Rapporten omfattar inkomna motioner till och med den 8 februari 2022. Beräknad 

behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där beredningstiden kommer att 
överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år. 

 

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 
 

KS/2019/0438/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående 

alkobommar i Nynäshamns hamn. Beräknas behandlas på kommunstyrelsen i april 2022.  

 
KS/2020/0199/060 

Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 
motion om framtidens äldreomsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021, § 117, att 

återremittera svaret på motionen. Beräknas behandlas på nytt i kommunstyrelsen i april 2022. 

 
KS/2021/0347/060 

Emma Solander (MP) har den 23 juni 2021 väckt en motion om att informationsskyltar om 
nedskräpning sätt upp på strategiska platser i Nynäshamns kommun.  

 
KS/2021/0452/060 

Johann Wolf (SD) har den 12 oktober 2021 väckt en motion om att utvärdera och följa upp 

möjligheterna att värna Nynäshamn ifrån utsatta områden. 
 

KS/2022/0092/060 
Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Hans-Ove Krafft (SN) har den 2 februari 2022 väckt en 

motion rörande tidredovisning för nämndordföranden. 

 
KS/2022/0097/060 

Johann Wolf (SD) har den 8 februari 2022 väckt en motion om att införa ettåriga mandatperioder i 
kommunens nämnder (förutom kommunstyrelsen) och bolagsstyrelser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 
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§ 63/22 KS/2022/0019/109 

Obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 32 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 

31 december 2020. Kommunfullmäktige har den 17 september 2020, § 90, beslutat att under en 
prövotid av ett år (från 2021-01-01) införa e-förslag som ersatt medborgarförslag. Följande 
medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 

KS/2019/0478/061 Medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem 
med redskap. Inkom 2019-10-29. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom 
2019-08-14.  

KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta 
ses över. Inkom 2019-08-22. 

KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och 
skateboardrampen i Stora Vika. Inkom 2019-10-09. 

KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 
2019-12-03.  

KS/2019/0544/061 Medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Inkom 2019-
12-13.  

KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför 
förskolan vid församlingshemmet. Inkom 2020-01-27. 

KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna längs 
gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18. 

KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i 

Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2022-04-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64/22 KS/2022/0015/009 

Rapport Balanslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda – en 
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste 
rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.  

2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.  
2. föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2022-04-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65/22 KS/2022/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Janice Boije Junerud (S) till 

näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande 
gällande ett gymnasium värt namnet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen gällande ett gymnasium värt namnet är 
färdigbehandlad. 

Ärendet 
KS/2022/0014/101-3 
Janice Boije Junerud (S) har den 4 mars 2022 inkommit med en interpellation ställd till näringslivs- 

och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mikael Persson (L) angående ett gymnasium värt 
namnet.  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mikael Persson (L) har besvarat 
interpellationen skriftligt. 

Interpellationen debatteras. 

Skickas till 
Akten  
Mikael Persson 
Janice Boije Junerud 
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