
 

PROTOKOLL Sida 1(12) 
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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-05-28 
Anslaget sätts upp: 2020-06-02            Anslaget tas ned: 2020-06-24 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Nynäshamns gymnasium Sal A1, Kvarnvägen 4, Nynäshamn, 2020-05-28 kl. 09.00-12:40. 

Ajournering kl. 10.34-10.49. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans 
Tommy Cumselius (M), distans 
Agneta Tjärnhammar (M), distans, går in för 
Theresia Bergendahl (C) § 150 
Theresia Bergendahl (C) §§ 151-156, distans 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S), distans 
Inger Andersson (S), distans 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt Förteckning.  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  

Paragrafer 
§§ 150-156 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 1 juni 13:00. 

Underskrifter 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

 
Patrik Isestad (S) 
justerare 

 
  
 
 
 
Daniel Adborn (L)     Matilda Ekh 
justerare      sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M), distans §§ 151-156 
Agneta Tjärnhammar (M), distans §§ 151-156 
Håkan Svanberg (M), distans § 150 
Sophia Stureson (L), distans 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Lars-Åke Lundin (S), distans 
Göran Bergander (S), distans 
Ola Hägg (S), distans 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN), distans 
Jean-Claude Menot (SD), distans 
 

Övriga deltagare 
Fysiskt närvarande: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Marlene Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen 
Sanja Batljan, VD Nynäshamnsbostäder  
Christian Wigren, kanslichef 
Dan Olén, ekonomichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Anders Engström (S), revisor 
Karin Ferm (SD), revisor 
 

Distans: 
Göran Palmedal (M), revisor 
Sara Frykman (M), revisor 
Bernt Högberg (M), revisor 
Antonella Pirrone (KD) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Marie Ekenstierna, controller 
Carolina Wallberg, controller 
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 Innehållsförteckning 
 

§ 150/20 Fastställande av dagordning 
 

§ 151/20 
 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2020  

§ 152/20 
 

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari-30 april 2020  

§ 153/20 
 
 
§ 154/20 
 
§ 155/20 
 
§ 156/20 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 
år 2020, med förslag till förändringar 
 
Svar på fråga om subventionerade skolluncher på restauranger 
 
Nästa sammanträde 17 juni kl 09.00 
 
Övriga frågor 
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§ 150/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med tillägget att § 153 Maxtaxa och avgifter 
inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020, stryks från dagordningen och lyfts upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar på att § 153 Maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
från år 2020, stryks från dagordningen och lyfts upp i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
beredning. 

Bernt Månsson (V) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att § 153 Maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
från år 2020, stryks från dagordningen och lyfts upp i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
beredning. 

______ 
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Föredragningar till §§ 151-152 
• Nynäshamnsbostäders VD Sanja Batljan föredrar Nynäshamnsbostäders tertialuppföljning 

för tertial 1. 
• Kommundirektör Carolina Pettersson och ekonomichef Dan Olén föredrar kommunens och 

kommunstyrelsens tertialuppföljning för tertial 1. 
• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Alf Olsson föredrar miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens tertialuppföljning för tertial 1.  
• Socialförvaltningens förvaltningschef Marlene Terrell föredrar socialnämndens 

tertialuppföljning för tertial 1. 
• Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Lina Axelsson Kihlbom föredrar barn- 

och utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens tertialuppföljning för tertial 1. 
 

Revisor Anders Engström (S) informerar om att revisorerna kommer bjuda in representanter från 
socialnämnden respektive miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att diskutera nämndernas 
situation utifrån tertialuppföljningen. 
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§ 151/20 KS/2019/0539/042 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 
30 april 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari till 30  
    april 2020. 
 
Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Bernt Månsson (V), Lena Dafgård 
(SN) och Donald Löfving (SD) deltar inte i beslutet.  

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 
 
Bernt Månsson (V) samt Emma Solander (MP) anmälde under sammanträdet att de skulle inkomma 
med ett särskilt yttrande respektive ett ersättaryttrande. Vid tiden för justering har inte dessa 
yttranden inkommit till förvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens 
verksamheter under perioden januari – april 2020. Resultatet totalt för kommunstyrelsens 
verksamheter per 2020-04-30 uppgår till +9,6 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helår 2020 
är budget i balans. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari till 30  
    april 2020. 

Beslutsunderlag 
Tertialuppföljning 1 för kommunstyrelsen 2020 
Bilaga 1 Uppföljning av exploateringsplan 2020-2023 

Skickas till 
Akten 
 

 
  



 
Kommunstyrelsen (2020-05-28)  

 

 

Ärende:  151/20, särskilt yttrande/protokollsanteckning.  

 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 Januari - 30 
april 2020.   

 
En bro som räddar kommunens ekonomi.  

 

Alliansens budget för innevarande år (2020) var redan när den beslutades underfinansierad med 
38 miljoner kronor. Beräknat underskott, helårsprognos April 2020 visar på ett minus med 38,3 
miljoner kronor.  

Moderater, Liberaler, Kristdemokrater och Centern enades tillslut om något och resultat var en 
underfinansierad budget. Deras första stora politiska reform blev nedskärningar på 38 miljoner i 
välfärden. Resultat av nedskärningar i välfärden märks allra tydligast i skolan med uppsägningar 
av personal samt större klasser och överfulla barngrupper i förskolan.    

Tertialuppföljning perioden 1 januari - 30 april 2020, är en avstämning hur den ekonomiska 
prognosen ser ut de första månaderna och vad troligt ekonomiskt utfall blir på helår. För år 2020 
räddas kommunens ekonomi av en gåva från Stockholms hamnar i form av en gång och cykelbro 
till ett värde av 32 miljoner kronor.  En gåva är en extra ordinär intäkt som inte bör tas upp i 
jämförelsen. En extern finansierad bro som överlåtes som en gåva ska inte tas som intäkt att räta 
upp resultat på det sätt som görs i redovisningen. En gåva av denna sort blir dyrt för kommunen 
att ta emot vilket är olyckligt. En plan för att kompensera för detta behöver göras till miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden i ökat nämndbidrag. Socialdemokraterna ställer också frågan hur detta 
kommer att hanteras i bokföringen, kan det trots att beloppet redovisas i resultaträkningen bokas 
upp i balansräkningen, för att sedan lyftas i takt med avskrivningarna tas i stadsmiljö? Då kan 
man återföra beloppen som kommunbidrag under avskrivningstiden?  

Ytterligare orosmoln utöver den redan underfinansierade budgeten är ökade kostnader med 
anledning covid-19 som är svårare att förutspå.  

Socialdemokraterna är bekymrade över att ”Bättre tider” inte kommit framåt sedan 
handlingsplanen fastställdes 2018. I Tertialuppföljningen beskrivs det pausade arbetet med 
”Bättre tider” som nu ligger nere på grund av covid-19. Något resultat av arbetet som pågått 
sedan 2018, har ännu inte redovisats. Arbetet behöver intensifieras för att färdigställas enligt 
tidigare beslut.   



 
Socialdemokraterna föreslog en annan budget för 2020 där välfärden med vård, skola och omsorg 
prioriterades.  

Socialdemokraterna väljer därför att inte delta i beslutet.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 
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§ 152/20 KS/2020/0023/042 

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 
januari-30 april 2020 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2020. 
2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas till 
    coronapandemin jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. 
3. enligt miljö och samhällsbyggnadsnämndens begäran utöka investeringsbudgeten för SBR 
   Nynäshamns reningsverk med 13 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet blir 38,5 
   miljoner kronor. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Bernt Månsson (V), Lena Dafgård 
(SN) och Donald Löfving (SD) deltar inte i beslutet.  

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 
 
Bernt Månsson (V) samt Emma Solander (MP) anmälde under sammanträdet att de skulle inkomma 
med ett särskilt yttrande respektive ett ersättaryttrande. Vid tiden för justering har inte dessa 
yttranden inkommit till förvaltningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en 
kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 
2020. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten 
ingår också en prognos för helårsutfallet 2020.  
 
Resultatet för perioden uppgår till ett överskott om 12,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 
är ett överskott på 39,7 miljoner kronor och  det är 7,7 miljoner kronor bättre än det budgeterade 
resultatet på 32,0 miljoner kronor. 
 
Under våren har landet och kommunen drabbats av coronapandemin och de ekonomiska 
förutsättningarna har förändrats löpande. Regeringen har utlovat kompensation för kostnader 
kopplade till pandemin och även om detaljerna inte är helt klargjorda gör förvaltningen i nuläget 
bedömningen att underskott som direkt kan härledas till coronapandemin inte kräver åtgärder för att 
komma i balans.  
 
De tillkommande medlen från regeringen inkommer centralt i kommunen som generella statsbidrag 
och en djupare analys och eventuell fördelning ska göras och beaktas i samband med 
delårsbokslutet efter augusti. 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 19 maj beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för SBR (satsvis biologisk rening) på 
Nynäshamns reningsverk med 13 miljoner kronor. Finansieringen av utökningen sker genom att 
ianspråkta 13 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för Vas investeringsplan 2020-2023 för 
upprustning av verk och pumpstationer. 
 
Kommunstyrelsen har noterat att barn- och utbildningsnämnden hemställt hos kommunfullmäktige 
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om en utökning av nämndens budgetram med anledning av förhyrning av tillfälliga lokaler för 
förskola i Sunnerby. Frågan är planerad att behandlas i samband med kommunens delårsbokslut per 
sista augusti.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2020 
2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas till 
    coronapandemin jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. 
3. enligt miljö och samhällsbyggnadsnämndens begäran utöka investeringsbudgeten för SBR 
   Nynäshamns reningsverk med 13 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet blir 38,5 
   miljoner kronor. 
 

Skickas till 
Akten 

 
 

  



 
Kommunstyrelsen (2020-05-28)  

 

 

Ärende:  152/20, särskilt yttrande/protokollsanteckning.  

 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 Januari - 30 
april 2020.   

 
En bro som räddar kommunens ekonomi.  

 

Alliansens budget för innevarande år (2020) var redan när den beslutades underfinansierad med 
38 miljoner kronor. Beräknat underskott, helårsprognos April 2020 visar på ett minus med 38,3 
miljoner kronor.  

Moderater, Liberaler, Kristdemokrater och Centern enades tillslut om något och resultat var en 
underfinansierad budget. Deras första stora politiska reform blev nedskärningar på 38 miljoner i 
välfärden. Resultat av nedskärningar i välfärden märks allra tydligast i skolan med uppsägningar 
av personal samt större klasser och överfulla barngrupper i förskolan.    

Tertialuppföljning perioden 1 januari - 30 april 2020, är en avstämning hur den ekonomiska 
prognosen ser ut de första månaderna och vad troligt ekonomiskt utfall blir på helår. För år 2020 
räddas kommunens ekonomi av en gåva från Stockholms hamnar i form av en gång och cykelbro 
till ett värde av 32 miljoner kronor.  En gåva är en extra ordinär intäkt som inte bör tas upp i 
jämförelsen. En extern finansierad bro som överlåtes som en gåva ska inte tas som intäkt att räta 
upp resultat på det sätt som görs i redovisningen. En gåva av denna sort blir dyrt för kommunen 
att ta emot vilket är olyckligt. En plan för att kompensera för detta behöver göras till miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden i ökat nämndbidrag. Socialdemokraterna ställer också frågan hur detta 
kommer att hanteras i bokföringen, kan det trots att beloppet redovisas i resultaträkningen bokas 
upp i balansräkningen, för att sedan lyftas i takt med avskrivningarna tas i stadsmiljö? Då kan 
man återföra beloppen som kommunbidrag under avskrivningstiden?  

Ytterligare orosmoln utöver den redan underfinansierade budgeten är ökade kostnader med 
anledning covid-19 som är svårare att förutspå.  

Socialdemokraterna är bekymrade över att ”Bättre tider” inte kommit framåt sedan 
handlingsplanen fastställdes 2018. I Tertialuppföljningen beskrivs det pausade arbetet med 
”Bättre tider” som nu ligger nere på grund av covid-19. Något resultat av arbetet som pågått 
sedan 2018, har ännu inte redovisats. Arbetet behöver intensifieras för att färdigställas enligt 
tidigare beslut.   



 
Socialdemokraterna föreslog en annan budget för 2020 där välfärden med vård, skola och omsorg 
prioriterades.  

Socialdemokraterna väljer därför att inte delta i beslutet.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 
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§ 153/20 KS/2020/0250/206 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde från år 2020, med förslag till 
förändringar. 
Ärendet utgår i enlighet med kommunstyrelsens beslut i § 150 Fastställande av dagordning. 
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§ 154/20    KS/2019/0516/101 

Svar på fråga om subventionerade skolluncher på 
restauranger 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till protokollet. 

Ärendet 
Bernt Månsson (V) väckte ett ärende om subventionerade skolluncher vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 23 mars 2020. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2020 § 108 att uppdra till 
barn- och utbildningsnämnden att skyndsamt utreda möjlighet till subventionerad skollunch i 
enlighet med yrkandet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 maj 2020 § 85 att avslå förslaget gällande 
”lunchcheck” på restaurang och att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett 
arbetssätt med avhämtningsbara matlådor från kostenhetens verksamhet, om distansundervisningen 
fortsätter efter sommaren. Uppdraget ska återrapporteras senast vid barn- och 
utbildningsnämndens möte i augusti. 

_______ 
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155/20  

Nästa sammanträde  
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 17 juni kl. 09.00. 

Lena Dafgård (SN) önskar att handlingar till nästa sammanträde skickas ut på mail. 

Donald Löfving (SD) önskar att protokoll ska finnas tillgänglig i Emeeting till nästa sammanträde. 
Kanslichef Christian Wigren ska se över möjligheten till detta. 

________  
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§ 156/20  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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