
 

PROTOKOLL Sida 1(32) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-06-16 
Anslaget sätts upp: 2022-06-23  Anslaget tas ned: 2022-07-15 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 

  Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, 2022-06-16 klockan 19.00-22.31. 
Ajournering 19.21-19.24, 20.38-21.00, 22.06-22.12. 

Beslutande 

Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 84–92, 94–105.

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, 2022-06-22 klockan 20.00. 

Underskrifter 

Fredrik Sönnergren (M) 
ordförande 

Jimmy Norell (M) Helen Sellström Edberg (S) 
justerare justerare 

Matilda Ekh 
sekreterare 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Beslutande 
För §§ 96–99 redovisas tjänstgöring och jäv på sidorna 16–19 i protokollet. 

Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 
Inger Andersson (S) 
Kaisa Persson (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson (L) 
Bodil Toll (M)  
Tony Nicander (V) 
Maria Gard Günster (C) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 
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) 
Erik Runeborg (-) 
Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 
Johnny Edholm (S) 
Jan-Erik Ljusberg (-) 
Erika Nilsson (V)  
Per Malmsten (M) 
Johann Wolf (SD) 
Roland Junerud (S) 
Anton Gunnarsson (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) §§ 84–101. 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S) 
Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 
Johan Forsman (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD) 
Bengt Holwaster (MP) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Ej tjänstgörande ersättare 
Annie Östlingsson (M) 
Fredrik Brodin (M) 
Anders Karlsson (M) 
Christina Sönnergren (M) 
Otto Svedenblad (M) 
Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bengt Dahlby (V) 
Recep Erdal (V) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Robert Norberg (PPiN) 
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Kommunfullmäktige 
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2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 84/22

Upprop och anmälningar om förhinder 

Upprop förrättas. 

Kommunfullmäktige består under §§ 84–95, 100–101 av 40 ledamöter. Under §§ 102–106 består 
fullmäktige av 39 ledamöter. 

För §§ 96–99 redovisas antalet ledamöter under respektive ärende. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 85/22 KS/2022/0039/008 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

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

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 3 juni 2022. 
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 3 juni 2022. Tillkännagivandet uppdaterades med 
ett ärende den 9 juni 2022 och nådde fullmäktiges ledamöter samma dag. Kallelse infördes i 
Nynäshamns Posten den 7 juni 2022.  
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  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 86/21

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Norell (M) och Helen Sellström Edberg (S) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 22 juni 2022 
klockan 20.00. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 87/22 KS/2022/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Noomi Hertzberg-Öberg (KD) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendet 
KS/2022/0010/102–16 
Noomi Hertzberg-Öberg (S) har den 7 juni 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Akten 
HR 
Troman 
Noomi Hertzberg-Öberg 
Länsstyrelsen 
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§ 88/22 KS/2022/0008/102 

Valärenden 
Inga valärenden behandlades. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 89/22 KS/2022/0042/008 

Revisorerna 
Revisor Sara Frykman (M) lämnar information från revisorerna. Revisorerna har gett Pwc i uppdrag 
att genomföra granskning rörande intern kontroll i redovisningsprocesser inklusive uppföljning av 
tidigare granskningar, samt granskning av ekonomi och underhållsarbete inom VA-verksamheten. 

Enligt kommunallagen ansvarar kommunstyrelsen och nämnderna över att den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt i överensstämmelse med lag och fullmäktigedirektiv. 

En god internkontroll kräver tillförlitliga system och rutiner. 2021 års granskning visade brister i den 
löpande interna kontrollen rörande redovisningsprocessen och rutiner för framtagande av 
årsredovisningen. Granskningen ska visa om Nynäshamns kommun har en tillräcklig intern kontroll i 
de basala redovisningsprocesserna. Vidare önskas svar på om åtgärder vidtagits utifrån tidigare 
noterade brister och iakttagelser. 

Beträffande ekonomi och underhållsarbete inom VA-verksamheten så ska granskningen bedöma om 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar 

samt en långsiktig ekonomisk planering. 

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 
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§ 90/22 KS/2022/0006/101 

Inkomna ärenden 
Inga inkomna ärenden behandlades. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 91/22 KS/2022/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
1. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har informerat om revisorernas särskilda villkor

under valet.

Skickas till 
Akten 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
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  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 92/22 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. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 94/22 KS/2020/0244/253 

Godkännande av köpeavtal för försäljning av del av Sågsten 
1:7 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2.
2. ge kommunstyrelsen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal

1 och 2.
3. ge kommunstyrelsen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för

avstyckning av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande
av gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med
förslag i bilaga 3a.

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

Ärendet 
Ön Krokskär ligger i södra delen av kommunen. Ön består av två större fastigheter, Sågsten 1:7 
som ägs av kommunen och Sågsten 1:6 som är privatägd, samt 4 mindre avstyckade fastigheter. År 
1980 köpte kommunen Sågsten 1:7 från Sjöfartsverket och tog över alla bostadsarrenden och 
nyttjanderätter som finns på fastigheten. Totalt finns 9 arrendeavtal och 2 nyttjanderättsavtal. 
Nyttjanderätterna består av Torö-Krokskärs fiskehamnsförenings nyttjande av hamnen och 
Krokskärs intresseförenings nyttjande av området runt öns östra brygga. I övrigt finns ytterligare en 
brygga på öns västra sida men den tillhör fastigheten Sågsten 1:6 och nyttjas av Krokskärs 
intresseförening. Även ett äldre kummel finns på ön. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2.
2. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal 1

och 2.
3. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning

av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande av
gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med
förslag i bilaga 3a

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2.
2. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal 1

och 2.
3. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning

av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande av
gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med
förslag i bilaga 3a.

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med revideringen att uppgifterna 
i kommunstyrelsens förslag punkt 2 och 3 ges till kommunstyrelsen istället för till förvaltningen.  



 

PROTOKOLL Sida 14(32) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Harry Bouveng (M) och Bo Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 

ordförandes (M) revidering. 

Maria Gard Günster (C), Johann Wolf (SD), Jean-Claude Menot (-) och Bengt-Göran Pettersson (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S), Tony Nicander (V), Emma Solander (MP) och Ola Hägg (S) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) revidering att 
uppgifterna i kommunstyrelsens förslag punkt 2 och 3 ges till kommunstyrelsen istället för till 
förvaltningen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) 

förslag till revidering beträffande beslutspunkt 2 och 3. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) revidering att 
uppgifterna i kommunstyrelsens förslag punkt 2 och 3 ges till kommunstyrelsen istället för till 
förvaltningen. Ja-röst för bifall och nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 
Med 25-ja röster och 15 nej-röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) revidering att uppgifterna i 
kommunstyrelsens förslag punkt 2 och 3 ges till kommunstyrelsen istället för till förvaltningen. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga B. 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Planeringschef 
Kommunstyrelsen 





Bilaga B Omröstningslista 
 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende § 93 
 Ja Nej  Ja Nej Avstår 
Patrik Isestad (S) X    X  
Harry Bouveng (M) X   X   
Jean-Claude Menot (-) X   X   
Ola Hägg (S) X    X  
Lena Dafgård (SN)  X Irene Ångström (SN) X   
Agneta Tjärnhammar (M) X   X   
Klas Rydström (SD) X   X   
Inger Andersson (S) X    X  
Sophia Stureson (L)  X Kaisa Persson (L) X   
Bodil Toll (M) X   X   
Tony Nicander (V) X    X  
Maria Gard Günster (C) X   X   
Johan Augustsson (S)  X Janice Boije Junerud (S)  X  
Marcus Svinhufvud (M) X   X   
Antonella Pirrone (KD) X   X   
Per Ranch (SN) X   X   
Emma Solander (MP) X    X  
Björn Larsson (SD) X   X   
Helen Sellström-Edberg (S) X    X  
Greta Olin Landström (PPiN) X    X  
Håkan Svanberg (M) X   X   
Liselott Vahermägi (S) X    X  
Erik Runeborg (-) X   X   
Agneta Hagström (M) X   X   
Bo Persson (L) X   X   
Johnny Edholm (S) X    X  
Jan-Erik Ljusberg (-) X   X   
Erika Nilsson (V) X    X  
Per Malmsten (M) X   X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Roland Junerud (S) X    X  
Eva Wennerberg (C)  X Anton Gunnarsson (C) X   
Fredrik Sönnergren (M) X   X   
Gill Lagerberg (S) X    X  
Carl Marcus (SD) X   X   
Gunnel Jonsson (M) X   X   
Hans Owe Krafft (SN)  X Ingen ersättare    
Johan Forsman (S) X    X  
Noomi Hertzberg Öberg (KD)  X Bengt-Göran Pettersson (KD) X   
Bengt Holwaster (MP) X    X  
Jimmy Norell (M) X   X   
Totalt  40 tjänstgörande ledamöter 25 15 
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§ 95/22 KS/2021/0513/706 

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för provisorisk dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig 
följande: 

1. 0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms.
2. Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte

vidarefaktureras dödsboet.
3. Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet.

Ärendet 
Socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning. Kommunstyrelsen bereder ärendet till kommunfullmäktige.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Anta taxa för provisorisk dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig följande: 
0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms. 
Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte 
vidarefaktureras dödsboet. 
Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig följande: 

1. 0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms.
2. Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte

vidarefaktureras dödsboet.
3. Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet.

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 96/22 KS/2022/0024/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och bevilja förbundsdirektionen för 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

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

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S). 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Håkan Svanberg (M). 
Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S). 
Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Jimmy Norell (M). 

Kommunfullmäktige består av 37 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2021. Redovisningen omfattar det 
ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja 
förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

Skickas till 
Akten 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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§ 97/22 KS/2022/0025/042 

Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

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

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S). 
Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 

Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för 
2021. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas 
till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

Skickas till 
Akten 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
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§ 98/22 KS/2022/0026/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns Brandförsvarsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 och bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

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

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M) 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Inger Andersson (S). 
Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S). 

Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2021. 
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen 
i dess helhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns brandförsvarsförbund 
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§ 99/22 KS/2022/0028/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja Södertörns 
överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

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

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Ola Hägg (S) 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 

Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen för år 2021. Enligt 
förbundsordningen ska årsredovisningen varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. 
Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns överförmyndarnämnd 
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§ 100/22 KS/2022/0023/042 

Tertialuppföljning 1 för Nynäshamns kommun perioden 1 
januari - 30 april 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2022.
2. Godkänna föreslagna ändringar av indikatorer för år 2022 i enlighet med bilaga.
3. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott vidta åtgärder för att uppnå

en budget i balans.

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

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

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en 
kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 
2022. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget och en 
prognos för helårsutfallet 2022.  

I samband med uppföljningsarbetet av mål och budget 2022 har samtliga indikatorer granskats och 
behov av korrigeringar har identifierats. Ett fåtal indikatorer bedöms kommunen ha låg rådighet 
över, varför dessa föreslås tas bort. Statistiska centralbyrån har ändrat frågeställningar och tagit 
fram nya formulerade indikatorer kopplat till medborgarundersökningen, varför korrigeringar i 
enlighet dessa föreslås. Vissa indikatorer bedöms också vara snäva i sin utformning, varför andra 
indikatorer föreslås som bättre bedöms svara upp mot tillhörande nämndmål. Samtliga indikatorer, 

med föreslagen åtgärd och orsak redogörs för mer detaljerat i bilaga.  

Resultatet för perioden uppgår till ett överskott om 66,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 
är ett överskott på 39,6 miljoner kronor och det är 3,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade 
resultatet på 35,5 miljoner kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2022.
2. Godkänna föreslagna ändringar av indikatorer för år 2022 i enlighet med bilaga.
3. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott vidta åtgärder för att uppnå

en budget i balans.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2022.
2. Godkänna föreslagna ändringar av indikatorer för år 2022 i enlighet med bilaga.
3. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott vidta åtgärder för att uppnå

en budget i balans.

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Gill Lagerberg (S), Liselott Vahermägi (S) och Per Ranch (SN) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 101/22 KS/2022/0020/041 

Planeringsbudget 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent.
2. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt

bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2023.
3. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten 2023 enligt fullmäktiges presidiums förslag

till 1,5 mnkr, detta är inarbetat i planeringsbudgeten.
4. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 enligt förslag

från Sveriges kommuner och regioner till 1,25 %.
5. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag

för mål och budget.
6. Godkänna planeringsbudget för 2023–2026 innehållande mål, finansiella mål samt drifts- 

och investeringsramar.

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Irene Ångström (SN), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud 
(S), Per Ranch (SN), Emma Solander (MP), Helen Sellström-Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), 
Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S) och Bengt Holwaster 

(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i § 203 den 9 december budgetprocess för mål och budget 2023–
2026. Enligt processen ska en planeringsbudgeten från de styrande behandlas av kommunstyrelsen i 
maj och kommunfullmäktige i juni och den bör innehålla: skattesats, drifts och investeringsramar, 
mål och finansiella mål. Planeringsbudgeten möjliggör för verksamheterna att börja planera 
verksamhetsåret 2023 och framåt. Beslut av slutgiltigt mål och budget kommer att göras efter valet 
av nyvalda kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Fastställa kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent.
2. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt

bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2023.
3. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten 2023 enligt fullmäktiges presidiums förslag

till 1,5 mnkr, detta är inarbetat i planeringsbudgeten.
4. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 enligt förslag

från Sveriges kommuner och regioner till 1,25 %.
5. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag

för mål och budget.
6. Godkänna planeringsbudget för 2023–2026 innehållande mål, finansiella mål samt drifts- 

och investeringsramar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Fastställa kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent.
2. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt

bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2023.
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3. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten 2023 enligt fullmäktiges presidiums förslag
till 1,5 mnkr, detta är inarbetat i planeringsbudgeten.

4. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 enligt förslag
från Sveriges kommuner och regioner till 1,25 %.

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

6. Godkänna planeringsbudget för 2023–2026 innehållande mål, finansiella mål samt drifts- 
och investeringsramar.

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunfullmäktige beslutar att hantera ärendet som ett vanligt beslutsärende då det gäller 
planeringsbudget för 2023–2026. Planeringsbudgeten möjliggör för verksamheterna att börja 
planera verksamhetsåret 2023 och framåt. Beslut av slutgiltigt mål och budget kommer att göras 
efter valet av nyvalda kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Yrkanden 

Harry Bouveng (M), Johann Wolf (SD), Jean-Claude Menot (-) och Bo Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, innehållande alliansens förslag till planeringsbudget 2023–
2026. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till planeringsbudget. 

Per Ranch (SN) yrkar bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag till planeringsbudget. 

Tony Nicander (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till planeringsbudget. 

Emma Solander (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till planeringsbudget. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Propositionsordning 1 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att fastställa kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent eller 
bifall till Vänsterpartiets förslag om att fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2023 till 20,85 
kr per skattekrona. 

Propositionsordning 2: 
Bifall till att lokalförsörjningsplanen ska beslutas idag eller bifall till att lokalförsörjningsplanen ska 
återremitteras. 

Propositionsordning 3: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut beträffande punkt 2–6. 
Bifall till Socialdemokraternas förslag till planeringsbudget. 
Bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag till planeringsbudget. 
eller  
Bifall till Miljöpartiets förslag till planeringsbudget. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
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Proposition 1 
Bifalla kommunstyrelsens förslag punkt 1 om att fastställa kommunalskatten år 2023 till 19,85 
procent. 

Proposition 2 
Ärendet om lokalförsörjningsplanen ska avgöras idag. 

Proposition 3 
Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut beträffande punkt 2–6. 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 102/22 KS/2021/0391/060 

Svar på återremiss - Motion - Skapa möjligheter för politiker 
och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans 
fortsättningsvis när pandemin är över 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till revidering av 10 § fullmäktiges arbetsordning så att det framgår att
ledamöter som omfattas av socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av
riskgrupp har möjlighet att delta på distans vid fullmäktiges sammanträden, efter
godkännande av fullmäktiges ordförande.

2. Anta förslag till revidering av 25 § i de gemensamma bestämmelserna i reglementena för
nämnderna i Nynäshamns kommun så att det framgår att ledamöter som omfattas av
socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av riskgrupp har möjlighet att delta på
distans vid nämndernas sammanträden, efter godkännande av nämndens ordförande.

3. I och med dessa förändringar, anse motionen vara besvarad.

4. Den som på distans deltar i möte med fullmäktige, styrelse eller nämnd ska befinna sig
fysiskt i Nynäshamns kommun.

Ärendet 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 december 2021 gällande Svar på motion – Skapa 
möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när 
pandemin är över, har kommunstyrelseförvaltningen försökt att besvara de frågor som ställts av 
socialdemokraterna i den ursprungliga motionen.  

Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att motionen bör anses vara besvarad då både 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt nämndernas reglementen möjliggör ett deltagande på 
distans. Av 10 § kommunfullmäktiges arbetsordning samt 25 § i de gemensamma bestämmelserna i 
reglemente för kommunens nämnder, framgår att både fullmäktige och kommunens nämnder har 
möjlighet att, om särskilda skäl föreligger, hålla ett sammanträde med tjänstgörande ledamöter 
närvarande på distans. Ett sådant sammanträde får dock endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor.  

Av kommunstyrelsens återremissbeslut framgår att kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att 
utreda vilka omständigheter som ska anses utgöra särskilda skäl och lägga fram förslag till 
kommunfullmäktige om en förändrad arbetsordning där det uttryckligen anges i vilka fall en ledamot 
ska beviljas ett deltagande på distans.  

Av förarbetena till kommunallagen, prop.2013/14:5 sid 34, framgår att möjligheten att delta på 
distans för tjänstgörande ledamöter vid fullmäktige och nämndsammanträden ska anses vara ett 
komplement till det fysiska mötet. Anledningen till detta har motiverats med att det fysiska mötet 
även möjliggör tillfälle till informella kontakter och åsiktsutbyten mellan ledamöterna som ligger 
utanför sammanträdets ram, vilket har bedömts vara värdefullt för fullmäktiges och nämndernas 
arbete. Lagstiftaren har därför ansett att distansdeltagandet i första hand bör tillämpas i syfte att 
möjliggöra ett beslutsfattande som annars inte skulle kunna komma till stånd. Det har dock 
överlämnats till kommunerna att själva avgöra när och i vilken omfattning distansdeltagande på 
fullmäktige och nämndsammanträden får ske. 
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Vilka särskilda skäl som avses framgår inte vare sig av kommunallagen eller av dess förarbeten utan 
det är upp till kommunerna själva att besluta om vilka skäl som ska vara tillämpliga för 
distansdeltagande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: 

1. Anta förslag till revidering av 10 § fullmäktiges arbetsordning så att det framgår att
ledamöter som omfattas av socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av
riskgrupp har möjlighet att delta på distans vid fullmäktiges sammanträden, efter
godkännande av fullmäktiges ordförande.

2. Anta förslag till revidering av 25 § i de gemensamma bestämmelserna i reglementena för
nämnderna i Nynäshamns kommun så att det framgår att ledamöter som omfattas av
socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av riskgrupp har möjlighet att delta på
distans vid nämndernas sammanträden, efter godkännande av nämndens ordförande.

3. I och med dessa förändringar, anse motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: 

1. Anta förslag till revidering av 10 § fullmäktiges arbetsordning så att det framgår att
ledamöter som omfattas av socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av
riskgrupp har möjlighet att delta på distans vid fullmäktiges sammanträden, efter
godkännande av fullmäktiges ordförande.

2. Anta förslag till revidering av 25 § i de gemensamma bestämmelserna i reglementena för
nämnderna i Nynäshamns kommun så att det framgår att ledamöter som omfattas av
socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av riskgrupp har möjlighet att delta på
distans vid nämndernas sammanträden, efter godkännande av nämndens ordförande.

3. I och med dessa förändringar, anse motionen vara besvarad.

Yrkanden 
Bo Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att den som på 
distans deltar i möte med fullmäktige, styrelse eller nämnd ska befinna sig fysiskt i Nynäshamns 
kommun. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Bo Perssons (L) 
tilläggsyrkande. 

Per Ranch (SN), Emma Solander (MP) och Janice Boije Junerud (S) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Bo Perssons (L) 
tilläggsyrkande. 

Ajournering 22.06-22.12. 

Carl Marcus (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Bo Perssons (L) 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen.
2. Bifall eller avslag till Bo Perssons (L) tilläggsyrkande.
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
1. bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. bifalla Bo Perssons (L) tilläggsyrkande.

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Bo Perssons (L) tilläggsyrkande. Ja-röst för bifall och nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster och 18 nej-röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
Bo Perssons (L) tilläggsyrkande. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga D. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Kommunsekreterare 
För kännedom: Nämndsekreterare 



Bilaga D Omröstningslista 
 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende § 102 
 Ja Nej  Ja Nej Avstår 
Patrik Isestad (S) X    X  
Harry Bouveng (M) X   X   
Jean-Claude Menot (-) X   X   
Ola Hägg (S) X    X  
Lena Dafgård (SN)  X Irene Ångström (SN)  X  
Agneta Tjärnhammar (M) X   X   
Klas Rydström (SD) X   X   
Inger Andersson (S) X    X  
Sophia Stureson (L)  X Kaisa Persson (L) X   
Bodil Toll (M) X   X   
Tony Nicander (V) X    X  
Maria Gard Günster (C) X    X  
Johan Augustsson (S)  X Janice Boije Junerud (S)  X  
Marcus Svinhufvud (M) X   X   
Antonella Pirrone (KD) X   X   
Per Ranch (SN) X    X  
Emma Solander (MP) X    X  
Björn Larsson (SD) X   X   
Helen Sellström-Edberg (S) X    X  
Greta Olin Landström (PPiN) X    X  
Håkan Svanberg (M) X   X   
Liselott Vahermägi (S) X    X  
Erik Runeborg (-) X   X   
Agneta Hagström (M) X   X   
Bo Persson (L) X   X   
Johnny Edholm (S) X    X  
Jan-Erik Ljusberg (-) X   X   
Erika Nilsson (V) X    X  
Per Malmsten (M) X   X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Roland Junerud (S) X    X  
Eva Wennerberg (C)  X Ingen ersättare    
Fredrik Sönnergren (M) X   X   
Gill Lagerberg (S) X    X  
Carl Marcus (SD) X   X   
Gunnel Jonsson (M) X   X   
Hans Owe Krafft (SN)  X Ingen ersättare    
Johan Forsman (S) X    X  
Noomi Hertzberg Öberg (KD)  X Bengt-Göran Pettersson (KD) X   
Bengt Holwaster (MP) X    X  
Jimmy Norell (M) X   X   
Totalt 39 tjänstgörande ledamöter 21 18 
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§ 103/22 KS/2019/0438/060 

Svar på motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har 2019-10-06 inkommit med en motion om alkobommar i 
Nynäshamns hamn.  

Motionen lyfter fram att det har hänt flera olyckor i kommunen, där det har framkommit att 
lastbilsförare har varit påverkade av alkohol och att onyktra lastbilsförare därmed är ett stort 
trafiksäkerhetsproblem. Syftet med motionen är att förhindra allvarliga olyckor orsakade av onyktra 
lastbilsförare. 

Motionen innefattar följande yrkanden: 
- att kommunen informerar berörda parter som Stockholms Hamnar, Trafikverket,

Polismyndigheten och Tullverket om ökningen av trafiken på väg 225, samt att det har visat
sig att det förekommer en hel del onyktra lastbilsförare.

- att kommunen inhämtar synpunkter från berörda parter som Stockholms hamnar,
Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket gällande alkobommar.

- att kommunen aktivt driver frågan om att installera alkobommar gentemot berörda parter
som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket.

Tidigare motion om alkobom i hamnområdet 
Kommunfullmäktige har tidigare behandlat och beslutat att avslå en motion om alkobommar i 
Nynäshamns hamn 2012-12-12 § 269. Av beslutsunderlaget framgår att 
kommunstyrelseförvaltningen kontaktade Stockholms hamnar i frågan. Efter inhämtade synpunkter 
från berörda parter framkom att det då inte var aktuellt att driva frågan om att installera en 
alkobom i hamnområdet i Nynäshamn och därmed avslogs motionen. 

Regeringsuppdrag att införa anläggningar för nykterhetskontroller 
Våren 2016 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att förbereda för införarande av anläggningar för 
nykterhetskontroller i vissa hamnar. Trafikverket fick även i uppdrag att föreslå hur mobila lösningar 
för automatisk nykterhetskontroll kan användas vid övriga hamnar och andra lämpliga platser i 
trafikmiljön. I regeringsuppdraget pekas 23 hamnar ut som prioriterade och Nynäshamn utgör en av 
de utpekade platserna. 

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

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

Yrkanden 
Per Ranch (SN), Harry Bouveng (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen. 
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Skickas till 
Akten 
Motionären 
Handläggaren 
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§ 104/22 KS/2021/0452/060 

Svar på motion om att utvärdera och följa upp möjligheterna 
att värna Nynäshamn från utsatta områden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ärendet 
Den 12 oktober 2021 inkom en motion från Johan Wolf (SD) om att utvärdera och följa upp 
möjligheterna att värna Nynäshamns kommun från utsatta områden. I motionen framförs att det är 
en viktig uppgift för politiken i Nynäshamns kommun att se till att kommunen hålls fri från utsatta 
områden. Enligt motionären bör särskilda fokusområden vara bostadspolitik, socialpolitik och 
skolpolitik. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. all verksamhet i Nynäshamn hädanefter fortlöpande ska utvärderas och genomlysas ur
perspektivet att hålla den organiserade kriminaliteten borta för att undvika att få utsatta
områden.

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anse motionen om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna Nynäshamn från
utsatta områden besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anse motionen om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna Nynäshamn från
utsatta områden besvarad.

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Isestad (S) och Tony Nicander (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

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

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Säkerhetschef 
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§ 105/22 KS/2021/0347/060 

Svar på motion om ett renare Nynäshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Miljöpartiet de Gröna har avgett en motion om att informationsskyltar angående minskad 
nedskräpning sätts upp på strategiska platser i kommunen.  Av motionen framgår bland annat att 
motionären anser att antiskräpinformation är en viktig del i arbetet för ett mer hållbart och 
miljövänligt samhälle. Motionären anser att alla behöver informeras, påminnas och uppmuntras för 
att bidra än mer till att skapa en skräpfri kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,

2. motionen är därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,

2. motionen är därmed besvarad.

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 106/22 KS/2022/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) 
gällande arbetsmiljön på Viaskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet. 

Ärendet 
KS/2022/0014/101–9 
Gill Lagerberg har den 10 maj 2022 inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående arbetsmiljön på Viaskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen skriftligt. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Skickas till 
Akten 
Gill Lagerberg 
Marcus Svinhufvud 
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