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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2020-11-12 kl. 19.00-19.58. 

Beslutande 

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning   

 

 

  

 
 

 

Paragrafer 
§§ 123–146 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-11-19 klockan 18.00 

Underskrifter 
 

 

 
 

Fredrik Sönnergren (M) 

ordförande 

 

 

 
 

 

  
Harry Bouveng (M)     Patrik Isestad (S)   

justerare      justerare 
 

 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 

Donald Löfving (SD), distans 
Ola Hägg (S), distans 

Aline Varre (-) (fd SN), distans 
Agneta Tjärnhammar (M) 

Jean-Claude Menot (SD) 

Inger Andersson (S), distans 
Daniel Adborn (L) 

Bodil Toll (M)  
Sophie Sandin (V) tjänstgör istället för Miriam Malm (V) 

Maria Gard Günster (C) 

Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 

Antonella Pirrone (KD) 
Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP), distans 
Klas Rydström (SD) 

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

Greta Olin Landström (PPiN), distans 
Håkan Svanberg (M), distans 

Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Björn Larsson (SD) 

Agneta Hagström (M), distans 

Sophia Stureson (L) 
Johnny Edholm (S), distans 

Per Ranch (SN) 
Madelaine Sloot (V) 

Per Malmsten (M), distans 

Erik Runeborg (SD) 
Roland Junerud (S), distans 

Maud Sjöden (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 

Gill Lagerberg (S), distans 
Johann Wolf (SD), distans 

Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) (fd SN), distans 
Johan Forsman (S), distans 

Noomi Hertzberg Öberg (KD), distans 
Bengt Holwaster (MP) 

Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande, distans 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Annie Östlingsson (M), distans 

Fredrik Brodin (M), distans 

Anders Karlsson (M), distans 
Georgios Tsiouras (M) 

Bo Persson (L) 
Kaisa Persson (L) 

Bengt-Göran Pettersson (KD), distans 
David Öberg (KD), distans 

Daniel Jobark (S), distans 

Amanda Hedström (S), distans 
Anders Lindeberg (S) 

Lars-Åke Lundin (S), distans 
Tony Nicander (V), distans 

Anders Eriksson (MP), distans 

Carl Marcus (SD), distans 
Hans Owe Krafft (SN), distans 

Irene Ångström (SN), distans 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 

Robert Norberg (PPiN), distans 
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§ 123/20  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 
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§ 124/20  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet  

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 oktober 

2020.  
 

Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 3 november 2020. 
 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 28 oktober 2020.  

 
_______________ 
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§ 125/20 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Harry Bouveng (M) och Patrik Isestad (S) att tillsammans med 

ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 19 november 2020 klockan 
18.00.  
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§ 126/20 KS/2020/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. entlediga Daniel Adborn (L) från sina uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen samt ledamot i kommunfullmäktige från och med den 31 december 2020. 

2. entlediga Rolf Hofsten (PPiN) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
3. entlediga Inger Andersson (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
KS/2020/0010/102-35 

Daniel Adborn (L) har den 15 oktober 2020 inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som 

ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 31 december 2020.  

 
KS/2020/0010/102-37 

Rolf Hofsten (PPiN) har den 3 november 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 
 

KS/2020/0010/102-39 
Inger Andersson (S) har den 10 november 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Akten  

Länsstyrelsen 
Daniel Adborn 

Kommunstyrelsen 

Rolf Hofsten 
Inger Andersson 

Troman 
HR 
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§ 127/20        KS/2020/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ledamot och ersättare till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse  

1. Mikael Persson (L) till ledamot i kommunstyrelsen istället för Daniel Adborn (L). 

2. Per Malmsten (M) till ersättare kommunstyrelsen istället för Rolf Hofsten (PPiN). 
3. Lars-Åke Lundin (S) till ledamot i kommunstyrelsen istället för Inger Andersson (S). 

4. Göran Bergander (S) till ersättare i kommunstyrelsen istället för Lars-Åke Lundin (S). 

5. Ola Hägg (S) till ersättare i kommunstyrelsen istället för Göran Bergander (S). 
6. Rolf Hofsten (PPiN) till ersättare i kommunstyrelsen istället för Ola Hägg (S). 

 

Ärendet 
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Mikael Persson (L) till ledamot i kommunstyrelsen istället för 

Daniel Adborn (L) samt Per Malmsten (M) som ersättare kommunstyrelsen istället för Rolf Hofsten 
(PPiN). 

 
Agneta Tjärnhammar (M) föredrar socialdemokraternas nomineringar. Socialdemokraterna 

nominerar Lars-Åke Lundin (S) till ledamot i kommunstyrelsen istället för Inger Andersson (S), 

Göran Bergander (S) till ersättare i kommunstyrelsen istället för Lars-Åke Lundin (S), Ola Hägg (S) 
till ersättare i kommunstyrelsen istället för Göran Bergander (S) samt Rolf Hofsten (PPiN) till 

ersättare i kommunstyrelsen istället för Ola Hägg (S). 

 
Skickas till 
Akten 
Mikael Persson 

Per Malmsten 
Lars-Åke Lundin 

Göran Bergander 

Ola Hägg 
Rolf Hofsten 

Troman 
HR 
Kommunstyrelsen 
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§ 127/20        KS/2020/0008/102 

2. Val av ersättare till barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Klas Viktor Marklund (C) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden istället för Karolina Starck (C). 

Ärendet 
Maria Gard Günster (C) nominerar Klas Viktor Marklund (C) till ersättare i nämnden istället för 

Karolina Starck (C). 
 
Skickas till 
Akten 
Klas Viktor Marklund 

Troman  
HR 

Nämnden 
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§ 128/20 KS/2020/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Göran Palmedal (M) informerar om att revisorerna för närvarande har tre pågående 

granskningar. Den första handlar om lönehantering och löneutbetalningsprocessen, slutrapporten 
kommer bli färdig innan årets slut. Den andra granskningen berör kommunens långsiktiga planering 

av äldreomsorgen. Den tredje är en förstudie av kommunens kris- och katastrofberedskap. 

 
Revisorerna har träffat fullmäktiges presidium, något de kom fram till var att det är viktigt med 

utbildning av de förtroendevalda. 
 

Skickas till 
Akten  
Revisorerna   
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§ 129/20 KS/2020/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2020/0435/060-1 

Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) har den 15 oktober 2020 inkommit med en motion 
gällande att utreda möjliga lokaler för Nynäshamns bibliotek.   

Skickas till 
Akten 
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§ 130/20 KS/2020/0019/109 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att underlätta 
pendling genom att göra ett stopp för buss 861 vid trafikplats Segersäng. 

2. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om 
att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på Heimdal. 

3. till socialnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om lågtröskelboende för 
klienter med samsjuklighet. 

4. till barn- och utbildningsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att införa 

rökförbud på skolområdet i anslutning till Nynäshamns gymnasium. 
5. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om 

att separera gång/cykelbana och bilväg på grusvägsförlängningen av Grönviksvägen. 
6. till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att kommunen bygger 
ett kombinerat äldreboende och dagis i Ösmo. 

Ärendet 
KS/2020/0265/061-1 

 har den 3 juni 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att underlätta pendling 
genom att göra ett stopp för buss 861 vid trafikplats Segersäng. Kommunstyrelseförvaltningen 

föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

 
KS/2020/0410/061-1 

 har den 29 september 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en 
getingmidja vid busshållplatsen på Heimdal. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 

beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

KS/2020/0425/061-1 

 har den 9 oktober 2020 inkommit med ett medborgarförslag om 
lågtröskelboende för klienter med samsjuklighet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 

beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till socialnämnden. 
 

KS/2020/0426/061-1 

 har den 12 oktober 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att man inför 
rökförbud på skolområdet i anslutning till Nynäshamns gymnasium. Kommunstyrelseförvaltningen 

föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till barn- och utbildningsnämnden. 
 

KS/2020/0424/061-1 
 har den 9 oktober 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att separera 

gång/cykelbana och bilväg på grusvägsförlängningen av Grönviksvägen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
KS/2020/0427/061-1 

 har den 13 oktober 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen 

bygger ett kombinerat äldreboende och dagis i Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
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Skickas till 
Akten 

Förslagsställarna 

Berörda nämnder 
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§ 131/20 KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2020/0008/102-41, 49 och 50 

Länsstyrelsen i Stockholm meddelade den 9 oktober 2020 om ny ersättare i kommunfullmäktige 
istället för Lars Herling (SD). Länsstyrelsen utser Karin Ferm (SD) till ny ersättare. Då Karin Ferm 

(SD) är revisor har detta val blivit felaktigt. Nynäshamns kommun meddelar detta till länsstyrelsen 
och nytt val sker. Karin Ferm (SD) inkommer med en överklagan på beslutet. Nytt beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholm inkommer den 20 oktober 2020 om att någon ny ersättare inte kunde 

utses. 
 

-- 
Mötesinbjudan har inkommit från Storsthlm till en workshop i att leda och delta i politiska möten på 

distans. Workshopen äger rum torsdag den 12 november 2020, klockan 10.00-12.00 och är 

kostnadsfri. Se hur du anmäler dig i bilagan. 
 

KS/2020/0001/009-232 
Färingtofta Norra, ideell förening, och Föreningen Svenskt Landskapsskydd har den 26 oktober 2020 

inkommit med en handling, ”Upprop för det svenska landskapet”. Handlingen är ställd till 

kommunfullmäktige.   
 

Skickas till 
Akten 
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§ 132/20        KS/2020/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 
Inga interpellationer eller frågor har inlämnats. 

Skickas till 
Akten 
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§ 133/20        KS/2020/0008/102 

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika 

kommunalråd, vice ordförande och andre vice ordförande i 
socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 
2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd, vice ordförande och andre 

vice ordförande i socialnämnden: 

 
Ledamöter:  

1. Antonella Pirrone (KD) 
2. Anders Karlsson (M) 

3. Fredrik Brodin (M) 
4. Helena Göransson (L)  

5. Eva Wennerberg (C) 

6. Roland Junerud (S) 
7. Ulla Johanson (S) 

8. Daniel Jobark (S) 
9. Lou-Lou Hillstad (SN) 

10. Tony Nicander (V) 

11. Johann Wolf (SD) 
 

Ersättare: 
1. David Öberg (KD) 

2. Gunnel Jonsson (M) 

3. Christina Sönnergren (M) 
4. Kaisa Persson (L) 

5. Johanna Ekholm (M) 
6. Ola Hägg (S) 

7. Magnus Liljeström (S) 
8. Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 

9. Parvaneh Ahmadi (SN) 

10. Bengt Holwaster (MP) 
11. Rebecca Ädel (SD) 

 
Ordförande tillika kommunalråd: Antonella Pirrone (KD) 

Förste vice ordförande: Anders Karlsson (M) 

Andre vice ordförande: Roland Junerud (S) 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 127, beslutat att införa två-åriga mandatperioder 
för alla Nynäshamns kommuns nämnder, undantaget Valnämnden.   

Valberedningen förslag till ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika kommunalråd, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande i socialnämnden avser valperioden 2021-01-01 till och med 
2022-12-31.   
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Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2021 till och 

med den 31 december 2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd, vice 

ordförande och andre vice ordförande i socialnämnden: 
 

Ledamöter:  
1. Antonella Pirrone (KD),  

2. Anders Karlsson (M),  
3. Fredrik Brodin (M),  

4. Helena Göransson (L),   

5. Eva Wennerberg (C),  
6. Roland Junerud (S),  

7. Ulla Johanson (S),  
8. Daniel Jobark (S),  

9. Lou-Lou Hillstad (SN),  

10. Tony Nicander (V),  
11. Johann Wolf (SD),  

 
Ersättare: 

1. David Öberg (KD),  

2. Gunnel Jonsson (M),  
3. Christina Sönnergren (M),  

4. Kaisa Persson (L),  
5. Johanna Ekholm (M),  

6. Ola Hägg (S),  
7. Magnus Liljeström (S),  

8. Britt-Marie Jacobsson (PPiN),  

9. Parvaneh Ahmadi (SN),  
10. Bengt Holwaster (MP),  

11. Rebecca Ädel (SD),  
 

Ordförande tillika kommunalråd: Antonella Pirrone (KD) 

Förste vice ordförande: Anders Karlsson (M) 
Andre vice ordförande: Roland Junerud (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 

Socialnämnden 
HR 
Troman 
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§ 134/20        KS/2020/0008/102 

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika 

kommunalråd, vice ordförande och andre vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 
2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd, vice ordförande och andre 

vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden: 

 
Ledamöter:  

1. Maria Gard Günster (C) 
2. Bodil Toll (M) 

3. Otto Svedenblad (M) 
4. Johan Harding (L) 

5. Richard Karlsson (KD) 

6. Göran Bergander (S) 
7. Helen Sellström Edberg (S) 

8. Johnny Edholm (S) 
9. Hans-Ove Krafft (SN) 

10. Leif Branting (MP) 

11. Christoffer Edman (SD)  
 

Ersättare: 
1. Patrik Appelkvist Larsson (C) 

2. Åke Jonsson (M) 

3. Agneta Tjärnhammar (M) 
4. Ebbe Larsson (L) 

5. Agneta Hagström (M) 
6. Yvonne Lundin (S) 

7. Linda Walkeby (S) 
8. Greta Olin-Landström (PPiN) 

9. Per Ranch (SN) 

10. Tony Nicander (V) 
11. Carl Marcus (SD) 

 
Ordförande tillika kommunalråd: Maria Gard-Günster (C) 

Förste vice ordförande: Bodil Toll (M) 

Andre vice ordförande: Göran Bergander (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 127, beslutat att införa två-åriga mandatperioder 
för alla Nynäshamns kommuns nämnder, undantaget Valnämnden.   

Valberedningen förslag till ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika kommunalråd, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande för samhällsbyggnadsnämnden avser valperioden 2021-01-01 
till och med 2022-12-31.   
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Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2021 till och 

med den 31 december 2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd, vice 

ordförande och andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden: 
 

Ledamöter:  
1. Maria Gard Günster (C),  

2. Bodil Toll (M),  
3. Otto Svedenblad (M),  

4. Johan Harding (L),  

5. Richard Karlsson (KD),  
6. Göran Bergander (S),  

7. Helen Sellström Edberg (S),  
8. Johnny Edholm (S),  

9. Hans-Ove Krafft (SN),  

10. Leif Branting (MP),  
11. Christoffer Edman (SD),   

 
Ersättare: 

1. Patrik Appelkvist Larsson (C),  

2. Åke Jonsson (M),  
3. Agneta Tjärnhammar (M),  

4. Ebbe Larsson (L),  
5. Agneta Hagström (M),  

6. Yvonne Lundin (S),  
7. Linda Walkeby (S),  

8. Greta Olin-Landström (PPiN),  

9. Per Ranch (SN),  
10. Tony Nicander (V),  

11. Carl Marcus (SD),  
 

Ordförande tillika kommunalråd: Maria Gard-Günster (C) 

Förste vice ordförande: Bodil Toll (M) 
Andre vice ordförande: Göran Bergander (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 

Socialnämnden 
HR 
Troman 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135/20        KS/2020/0008/102 

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika 

kommunalråd och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 
2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd och vice ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden: 

 
Ledamöter:  

1. Mikael Persson (L) 
2. Per Malmsten (M) 

3. Linnea Johansson (KD) 

4. Christina Sönnergren (M) 
5. Christer Dahl (S) 

6. Daniel Jobark (S) 
7. Rolf Åberg (SN) 

8. Annette Merio (V) 
9. Björn Larsson (SD) 

 

Ersättare: 
1. Bo Persson (L) 

2. Margaretha Gustavson (M) 
3. Charlotte Lindfors (KD) 

4. Kjell Gustavsson (C) 

5. Halina Juskiv (S) 
6. Khloud Al Refai (S) 

7. Lou-Lou Hilstad (SN) 
8. Lennart Thunqvist (MP) 

9. Johann Wolf (SD) 

 
Ordförande tillika kommunalråd: Mikael Persson (L) 

Vice ordförande: Per Malmsten (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 127, beslutat att införa två-åriga mandatperioder 
för alla Nynäshamns kommuns nämnder, undantaget Valnämnden.   

Valberedningen förslag till ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika kommunalråd, vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden avser valperioden 2021-01-01 till och med 2022-12-31. 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2021 till och 

med den 31 december 2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd och 
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden: 

 
Ledamöter:  

1. Mikael Persson (L),  
2. Per Malmsten (M),  

3. Linnea Johansson (KD),  

4. Christina Sönnergren (M),  
5. Christer Dahl (S),  

6. Daniel Jobark (S),  
7. Rolf Åberg (SN),  

8. Annette Merio (V),  

9. Björn Larsson (SD),  
 

Ersättare: 
1. Bo Persson (L),  

2. Margaretha Gustavson (M),  

3. Charlotte Lindfors (KD),  
4. Kjell Gustavsson (C),  

5. Halina Juskiv (S),  
6. Khloud Al Refai (S),  

7. Lou-Lou Hillstad (SN),  
8. Lennart Thunqvist (MP),  

9. Johann Wolf (SD),  

 
Ordförande tillika kommunalråd: Mikael Persson (L) 

Vice ordförande: Per Malmsten (M) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 

De valda 
Socialnämnden 

HR 
Troman 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136/20        KS/2020/0008/102 

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika 

kommunalråd, vice ordförande och andre vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 
2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden: 

 
Ledamöter:  

1. Marcus Svinhufvud (M) 
2. Tobias Östring (L) 

3. Jimmy Norell (M) 
4. Maud Sjödén (C) 

5. Bengt-Göran Pettersson (KD) 

6. Gill Lagerberg (S) 
7. Johan Forsman (S) 

8. Ingrid Bergander (S) 
9. Lena Dafgård (SN) 

10. Emma Solander (MP) 

11. Rebecca Ädel (SD) 
 

Ersättare: 
1. Lena Poolsaar (M) 
2. Eva Hartell (L) 

3. Håkan Falk (M) 

4. Klas Viktor Marklund (C) 

5. Clarence Eneroth (KD) 
6. Amanda Hedström (S) 

7. Christer Dahl (S) 
8. Ie Frisén (S)  

9. Åse Hermansson (SN) 
10. Katrina Winter (V) 

11. Carl Marcus (SD) 

 
Ordförande tillika kommunalråd: Marcus Svinhufvud (M) 

Vice ordförande: Tobias Östring (L) 
Andre vice ordförande: Gill Lagerberg (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 127, beslutat att införa två-åriga mandatperioder 
för alla Nynäshamns kommuns nämnder, undantaget Valnämnden.   

Valberedningen förslag till ledamöter och ersättare, samt ordförande tillika kommunalråd, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande avser valperioden 2021-01-01 till och med 2022-12-31.   

 



 

PROTOKOLL Sida 23(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2021 till och 

med den 31 december 2022 utse följande ledamöter, ersättare, ordförande tillika kommunalråd, 

förste vice ordförande och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden: 
 

Ledamöter:  
1. Marcus Svinhufvud (M),  

2. Tobias Östring (L),  
3. Jimmy Norell (M),  

4. Maud Sjödén (C),  

5. Bengt-Göran Pettersson (KD),  
6. Gill Lagerberg (S),  

7. Johan Forsman (S),  
8. Ingrid Bergander (S),  

9. Lena Dafgård (SN),  

10. Emma Solander (MP),  
11. Rebecca Ädel (SD),  

 
Ersättare: 

1. Lena Poolsaar (M),  
2. Eva Hartell (L),  

3. Håkan Falk (M),  

4. Klas Viktor Marklund (C),  
5. Clarence Eneroth (KD),  

6. Amanda Hedström (S),  
7. Christer Dahl (S),  

8. Ie Frisén (S),   
9. Åse Hermansson (SN),  

10. Katrina Winter (V),  

11. Carl Marcus (SD),  
 

Ordförande tillika kommunalråd: Marcus Svinhufvud (M) 
Vice ordförande: Tobias Östring (L) 

Andre vice ordförande: Gill Lagerberg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 

De valda 

Socialnämnden 
HR 
Troman 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137/20        KS/2020/0008/102 

Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Mikael Persson (L) till förste vice ordförande tillika kommunalråd i 

kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2021.   

Ärendet 
Daniel Adborn (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen från årsskiftet. Kommunfullmäktige behandlar avsägelsen vid sammanträdet 12 
november. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse Mikael Persson (L), Frejgatan 21, 149 31 

Nynäshamn till förste vice ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen från och med den 1 
januari 2021.   

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
Den valda 

Socialnämnden 

HR 
Troman 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138/20 KS/2020/0304/006 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska hållas följande 

dagar, budgetsammanträdet den 11 juni börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 
19.00: 

14 januari 
11 februari 

11 mars 
15 april, årsredovisning 

19 maj 

9 juni, T1 
10 juni, budget   

16 september 
14 oktober, delårsbokslut och budgetjusteringar 2022 

11 november  

9 december 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2020. 

 

I den nya ekonomistyrningen regleras att Nynäshamns kommun ska ha en långsiktig ekonomisk 
planering på minst fyra år som innefattar både drift- och investeringsbudgetar, som uppdateras och 

beslutas senast 30 juni året (31 december vid valår) innan verksamhetsåret. Denna förändring gör 
att sammanträdesdagarna planerats för att främja denna process. 

  
Sammanträdena föreslås börja klockan 19.00, utom budgetsammanträdet 10 juni som börjar 

klockan 15.00.  

  
Enligt fullmäktiges arbetsordning 9 § bestämmer fullmäktige varje år plats för fullmäktiges 

sammanträde. Förvaltningen föreslår att sammanträdena hålls i Folkets Hus, Nynäshamn.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 11 
juni börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00: 

14 januari 
11 februari 

11 mars 

15 april, årsredovisning 
20 maj 

9 juni, T1 
10 juni, budget   

16 september 
14 oktober, delårsbokslut och budgetjusteringar 2022 

11 november  

9 december 
 

2. kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus, Nynäshamn. 



 

PROTOKOLL Sida 26(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

Kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 11 

juni börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00: 
14 januari 

11 februari 
11 mars 

15 april, årsredovisning 
19 maj 

9 juni, T1 

10 juni, budget   
16 september 

14 oktober, delårsbokslut och budgetjusteringar 2022 
11 november  

9 december 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2020, § 255. 

Yrkanden 
Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med justeringen att 
sammanträdet ska börja 18:00 istället för 19:00. 

Emma Solander (MP) yrkar bifall till Bengt Holwasters (MP) förslag till beslut. 

Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen att 

sammanträdet ska börja 18:00. 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Samtliga nämnder 
Jens Möller 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139/20 KS/2018/0093/060 

Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har väckt en motion om att införa träffpunkter för äldre. 

Enligt motionen är syftet att öka livskvaliteten för de äldre i kommunen genom att skapa 
mötesplatser på flera ställen i kommunen, åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt i orten 

Nynäshamn, där aktiviteter, som de äldre inom området är intresserade av, organiserat av 
kommunen och i samarbete med organisationer. Socialnämnden har den 24 april 2018, § 55, avgett 

yttrande över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad genom yttrandet då förslagen 
i motionen till stor del redan genomförts.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att socialförvaltningen genom aktivitetskoordinatorn 

driver frågan om att skapa aktiviteter för äldre och även att skapa mötesplatser för äldre. 
Aktivitetskoordinatorn uppger att det är svårt att rekrytera volontärer och att starta verksamheter 

som håller över tid med stöd av volontärer. Socialförvaltningen informerar om aktiviteter som 
bedrivs på olika håll inom kommunen genom den aktivitetskatalog som finns. I katalogen finns olika 

typer av arrangörer såväl frivilligorganisationer som föreningar, företag och kommunala 
verksamheter, studieförbund och volontärer.  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 220. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 116, 
kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Socialnämnden 

  



 

PROTOKOLL Sida 28(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140/20       KS/2018/0292/060 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga 

kvinnor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att mensskydd ska finnas att få gratis på ungdomsmottagningar 

och skolor i kommunen. I motionen framförs att mensskydd är en kostnad som tjejer/kvinnor inte 
kommer ifrån och motionären menar att kommunen bör underlätta för unga tjejer och kvinnor 

genom att dela ut gratis mensskydd. Motionären menar också att det är positivt att ungdomar på så 
sätt kan få en naturlig kontakt med ungdomsmottagningen.  

Barn- och utbildningsnämnden har avgett yttrande över motionen den 23 januari 2019, § 11. Barn- 
och utbildningsnämnden har därefter avgett ett nytt yttrande den 19 februari 2020, § 25, för att 
tydliggöra sitt yttrande angående ungdomsmottagningen. 

I Nynäshamns kommun finns det gratis mensskydd i skolorna hos både skolsköterskorna och  

skolexpeditionerna för den som behöver. Efterfrågan varierar i skolverksamheterna och det köps in 
mindre volymer som justeras efter efterfrågan. På gymnasiet är efterfrågan stor, medan det inom 

grundskolorna är betydligt mindre. Barn- och utbildningsförvaltningen marknadsför inte aktivt att 
det finns gratis mensskydd i kommunens skolor, men barn- och utbildningsförvaltningen gör 

bedömningen att det är känt hos eleverna. Ungdomsmottagningen i Nynäshamn drivs av Capio 

vårdcentral och finns på Idunvägen 1, Nynäshamn. Det finns ingen generell rättighet att få del av 
kostnadsfria mensskydd vid ungdomsmottagningen. Mensskydd delas endast ut till enskilda 

personer som en del i en behandling. Mellan Nynäshamns kommun och Capio Närsjukvård AB finns 
ett samarbetsavtal, där kommunen ansvarar för kuratorsdelen vid mottagningen.  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.   
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 221. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 117, 
kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

 



 

PROTOKOLL Sida 29(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 

  



 

PROTOKOLL Sida 30(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141/20 KS/2019/0464/060 

Svar på motion om biståndsbedömning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 Ärendet 
Den 17 oktober 2019 inkom Miriam Malm (V) med en motion. I motionen yrkar Malm på att 

kommunfullmäktige ska besluta att: 
1. målgruppen äldre (över 65 år och ej förvärvsarbetande), samt de med funktionsvariationer 

inom LSS:s olika personkretsar och som ansöker hemtjänst eller boendestöd, ska 
bedömningen i myndighetsutövandet alltid utgå från goda levnadsvillkor 

2. vi inför förenklad biståndsbedömning gällande hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

3. personer som är över 65 med funktionsvariation även ska ha rätt till daglig verksamhet och 
ha det så länge de så önskar. 

4. personer som inte innehaver aktivitetsersättning ska ändå kunna beviljas daglig verksamhet. 
 

Kommunstyrelsen översände motionen på remiss till socialnämnden som 2020-04-28 § 57 beslutade 

att överlämna socialförvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
gör bedömningen: 

1. att det inte finns anledning eller juridisk möjlighet för kommunen att börja bedöma 
ansökningar om bistånd, vad gäller boendestöd eller hemtjänst, enligt goda levnadsvillkor.  

2. att det inte är lämpligt att i dagsläget införa förenklad handläggning.  

3. att förvaltningen redan beviljar insatsen, enligt de riktlinjer som finns, till personer över 65 
år.  

4. att personer som inte beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, och som därmed står till 
arbetsmarknadens förfogande, i regel inte ska beviljas insatsen daglig verksamhet, enligt 

LSS. 
 

Förvaltningen instämmer i socialnämndens bedömning: I Nynäshamns kommun beviljas insatser 

redan till personer över 65 år och utifrån individuella bedömningar kan även personer som inte 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning bli beviljade daglig verksamhet. Nynäshamns kommun bör 

vidare undvika att utveckla en egen praxis och istället följa den nationella praxisen beträffande 
skälig levnadsnivå. Förvaltningen instämmer med socialnämnden beträffande att det i nuläget inte 

är lämpligt att införa förenklad biståndsbedömning då större förändringar pågår i verksamheten, 

däremot föreslår förvaltningen att kommunen bör utreda om förenklad biståndsbedömning ska 
införas efter att pågående förändringar har implementerats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 

2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 
hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 

2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 
hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

 



 

PROTOKOLL Sida 31(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 222. Ärendet 
behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 118, 

kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Socialnämnden 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 32(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142/20 KS/2020/0145/060 

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
En motion har inkommit från Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) om att kommunen 
ska utreda och driftsätta kamerabevakning i kommunen. I förslaget yrkar de att: 

- Ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och driftsätta kameraövervakning där behov 

finns, i stadskärnorna, i parker, på torg och/eller i bostadsområden. 
- Söka tillstånd gällande övervakning. 

- Tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser. 
 

För att en kommun ska få tillstånd för kamerabevakning på allmän plats krävs det att flera 

paragrafer i Kamerabevakningslagen är uppfyllda. Det ska särskilt beaktas om bevakningen behövs 
för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Att införa kamerabevakning ska inte 

vara en första brottsförebyggande åtgärd utan alternativa åtgärder till kamerabevakning ska först ha 
vidtagits. I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område. Förvaltningen bedömer att en 

utredning om kamerabevakning kan utröna om införande av kamerabevakning är en möjlig 
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd i kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka platser i kommunen som 

kamerabevakning kan ge effekt. 
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 223. Ärendet 
behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 119, 

kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

 



 

PROTOKOLL Sida 33(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 

Motionären  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 34(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143/20 KS/2020/0168/060 

Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om 

korruption, mutor och jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 Ärendet 
Vid varje mandatperiods början anordnar kommunstyrelseförvaltningen en utbildning för de 

förtroendevalda. Det ligger i förvaltningens uppdrag att ge de förtroendevalda verktygen för att 
kunna utföra sina uppdrag, ett av de verktygen är kunskap i hur man undviker mutor och jäv. I 

februari 2015 hölls en utbildning som behandlade jäv och i januari 2019 en utbildning som 
behandlade mutor och jäv.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 
denna skrivelse.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 

denna skrivelse.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2020, § 224. Ärendet 

behandlades även på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 120, 
kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

  



 

PROTOKOLL Sida 35(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144/20 KS/2020/0169/060 

Svar på motion om utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
En motion om utbetalning av partistöd har inkommit från Sverigedemokraterna. Enligt motionen ska 

möjligheten att betala ut partistöd årsvis istället för kvartalsvis utredas. Om möjlighet finns att 
betala ut partistöd årsvis, besluta om årsvis utbetalning. 

 
Bestämmelserna om partistöd finns i 4 kap 29-32 §§ kommunallagen. Kommunfullmäktige har också 

antagit reglemente för partistöd 2014-09-10, § 96. Fullmäktige fattar årligen beslut om utbetalning 

av partistöd. Enligt 2 § andra stycket reglemente för partistöd ska partistöd endast utges om 
kommunfullmäktige har anvisat medel för ändamålet i kommunens budget och angivit belopp för 

grundstöd och mandatstöd. Beslutet innefattar då även tidpunkterna för utbetalning.  
 

Partistöd utgår med dels grundstöd, dels mandatstöd till ett politiskt parti som är en juridisk person 

och som har en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet enligt 1 § reglemente för 
partistöd. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti 
är representerat i fullmäktige. 

 

Enligt 14 kap 21 § vallagen utser valmyndigheten (länsstyrelsen) efter anmälan från kommunen en 
ny ledamot.  Enligt 4 kap 29 § andra stycket KL får fullmäktige besluta att endast mandat för vilket 

en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. I lagens mening är en stol alltså ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att 

tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige. 
Har ett parti en ”tom stol” har också partiets representation minskat i motsvarande mån. 

 

Enligt 4 kap 29 § framgår att partistöd får ges som längst i ett år efter det att ett parti upphört att 
vara representerat. Kommunfullmäktige har infört en sådan regel om begränsning i 3 § reglemente 

för partistöd, partistöd betalas ut ett kvartal efter det att representationen upphört. Vid årsvis 
utbetalning av partistöd skulle kommunen behöva göra återkrav av det utbetalda partistödet.  

3 § andra stycket reglemente för kommunalt partistöd har följande lydelse: 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår utbetalas partistöd ett kvartal efter        
det att representationen upphört.  

 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen inte 

lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år, 4 
och 5 §§ reglemente för partistöd. Den regeln bör inte utgöra något hinder för att betala ut 

partistödet årsvis, då redovisningen ska vara inlämnad senast 30 juni året efter det att stödet 

lämnats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 1.  anse motionen besvarad, 

 2.  uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 

  årsvis utbetalning av partistöd.  
 



 

PROTOKOLL Sida 36(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 1.  anse motionen besvarad, 

 2.  uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
  årsvis utbetalning av partistöd.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2020, § 254.  

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

Skickas till 
Akten 
Motionären 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 37(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145/20 KS/2020/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Roland Junerud (S) till 

socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Antonella 
Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra beslut 
tas med transparens och i demokratisk ordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
KS/2020-0014/101-3 

Roland Junerud (S) har den 12 april 2020 inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra 
beslut tas med transparens och i demokratisk ordning. 

Socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) har besvarat interpellationen 
skriftligt. 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 121, 
kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet.  

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 

Skickas till 
Akten 

Roland Junerud 
Antonella Pirrone 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 38(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2020-11-12  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146/20 KS/2020/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus 
Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn 
rekryteras 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
KS/2020/0014/101-4 

Gill Lagerberg (S) har den 13 april inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga 
lärare i Nynäshamn rekryteras. 

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

interpellationen skriftligt. 
 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020, § 122, 
kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet. 

Yrkande 
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till att bordlägga ärendet. 

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

Skickas till 
Akten 

Gill Lagerberg 
Marcus Svinhufvud 
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