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Beslutande

Deltar på plats i Folkets Hus:

Fredrik Sönnergren (M) ordförande
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande

Deltar på distans:

Patrik Isestad (S)
Harry Bouveng (M)
Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD)
Ola Hägg (S)
Aline Varre (-)
Agneta Tjärnhammar (M)
Jean-Claude Menot (SD)
Inger Andersson (S)
Sophia Stureson (L)
Bodil Toll (M)
Miriam Malm (V)
Maria Gard Günster (C)
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S)
Marcus Svinhufvud (M)
Antonella Pirrone (KD)
Lena Dafgård (SN)
Emma Solander (MP)
Klas Rydström (SD)
Greta Olin Landström (PPiN)
Håkan Svanberg (M
Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S)
Björn Larsson (SD)
Agneta Hagström (M)
Bo Persson (L)
Johnny Edholm (S)
Per Ranch (SN)
Sophie Sandin (V) tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V)
Per Malmsten (M)
Erik Runeborg (SD)
Roland Junerud (S)
Anton Gunnarsson (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C)
Gill Lagerberg (S)
Johann Wolf (SD)
Gunnel Jonsson (M)
Jan-Erik Ljusberg (-) från och med klockan 20.17 §§ 83–92
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Jan-Erik Ljusberg (-) §§ 72–82
Johan Forsman (S)
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Bengt Holwaster (MP)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2(37)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

Ej tjänstgörande ersättare
Deltar på distans:

Annie Östlingsson (M)
Fredrik Brodin (M)
Anders Karlsson (M)
Christina Sönnergren (M)
Kaisa Persson (L)
Johan Harding (L)
David Öberg (KD)
Anders Lindeberg (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Tony Nicander (V)
Irene Ångström (SN) §§ 83–92
Rolf Hofsten (PPiN)
Robert Norberg (PPiN)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 72/21

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 73/21

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Ärendet
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 5 maj 2021.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 5 maj 2021. Kallelse infördes i Nynäshamns Posten
den 11 maj 2021.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 74/21

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 27 maj 2021
klockan 18.00.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 75/21

KS/2021/0010/102

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. entlediga Donald Löfving (SD) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i valberedningen, ersättare i arvodesberedningen,
ledamot i AB Nynäshamnsbostäder och ledamot i Tegeltraven holding AB.
2. entlediga Agneta Hagström (M) från sitt uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
3. entlediga Madelaine Sloot (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
4. entlediga Johan Gillqvist (M) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet

KS/2021/0010/102-12
Donald Löfving (SD) har den 7 maj 2021 inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i valberedningen, ersättare i
arvodesberedningen, ledamot i AB Nynäshamnsbostäder och ledamot i Tegeltraven holding AB.
KS/2021/0010/102-13
Agneta Hagström (M) har den 14 maj 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2021/0010/102-14
Madelaine Sloot (V) har den 19 maj 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige.
KS/2021/0010/102-15
Johan Gillqvist (M) har den 19 maj 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige.

Skickas till

Akten
Troman
HR
Länsstyrelsen
Nynäshamnsbostäder
Tegeltraven holding AB
Donald Löfving
Agneta Hagström
Samhällsbyggnadsnämnden
Madelaine Sloot
Johan Gillqvist

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 76/21

KS/2021/0008/102

Valärenden
Inga valärenden behandlades.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 77/21

KS/2021/0042/008

Revisorerna
Revisor Karin Ferm (SD) framför följande:
Nynäshamns förtroendevalda revisorer arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, men bestämmer
självständigt och gemensamt vilka granskningar som genomförs. Förutom att påbörja nya
granskningar i år, så kommer revisionen även att göra uppföljningar kring tidigare inlämnade
revisionsrapporter.
I enlighet med revisorernas nya arbetssätt bjuder revisorerna vid vissa granskningar in
förtroendevalda politiker i berörda nämnder till samtal. Nu i maj 2021 kommer revisionsgruppen att
bjuda in förtroendevalda politiker i socialnämnden till förnyat samtal, för att samtala om det
skriftliga svar de fick efter det förra mötet med socialnämnden.
Efter sommaruppehållet kommer revisionsgruppen även att göra studiebesök ute i verksamheterna,
med början på gymnasiet. Detta om det är genomförbart, med tanke på pandemin och rådande
restriktioner. Revisorerna vill poängtera att vid alla granskningar som revisionen beslutar om, samt
de granskningsrapporter som lämnas in till Kommunfullmäktige, råder det fullständig enighet kring
inom revisionsgruppen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 78/21

KS/2021/0006/101

Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden behandlades.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 79/21

KS/2021/0006/101

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

KS/2021/0008/102-35
Länsstyrelsen i Stockholm meddelar den 4 maj 2021 att Christina Sönnergren (M) har utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige istället för Georgios Tsiouras.
Färingtofta Norra, ideel förening, och Föreningen Svenskt Landskapsskydd har den 21 april 2021
inkommit med en handling, ”Elförsörjning med vindkraft”.
KS/2019/0252/061-6
Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 april 2021 beslutat att anse medborgarförslaget angående
att kommunen sätter upp parkbänkar vid gamla prästgården som besvarat.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 80/21

KS/2021/0014/101

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde
får väckas, samt behandling av frågor
Inga inkomna interpellationer eller frågor behandlades.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 81/21

KS/2021/0008/102

Val av styrelse och revisor i Alkärrsplan utveckling AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande styrelse och revisorer i Alkärrsplan utveckling AB för
tiden från och med ordinarie årsstämma 2021 till ordinarie årsstämma 2022:
Ledamöter:
1. Bodil Toll (M)
2. Håkan Svanberg (M)
3. Maria Gard Günster (C)
4. Göran Bergander (S)
5. vakant (SD)
Suppleanter:
1. Tommy Cumselius (M)
2. Bengt Göran Pettersson (KD
3. Helen Sellström Edberg (S)
4. Kerstin Andersson (MP)
Ordförande: Håkan Svanberg (M)
Vice ordförande: Göran Bergander (S)
Lekmannarevisorer: Kenneth Åhs och Göran Palmedal

Ärendet

Kommunfullmäktige behandlade ärende om val till Alkärrsplans Utvecklings AB vid sammanträde den
10 juni 2020 § 57, valet gällde då till ordinarie årsstämma 2021. Kommunfullmäktige behöver nu
välja styrelse och lekmannarevisor för nästa period. Kommunfullmäktiges beslut § 57/20 har
bifogats kallelsen till valberedningen.
Enligt gällande bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB så består styrelsen av 5 ledamöter och
4 suppleanter.
Ny bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i december 2020, den nya bolagsordningen
kan antas av bolaget på kommande stämma.
Det finns inte något som hindrar valberedningen att nu föreslå kommunfullmäktige att också utse
vice ordförande och att också utse två lekmannarevisorer. Det skulle i så fall ligga i linje med den
nya bolagsordningen.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till kommunfullmäktige

Valperioden är för tiden från och med ordinarie årsstämma 2021 till ordinarie årsstämma 2022.
Ledamöter:
1. Bodil Toll (M)
2. Håkan Svanberg (M)
3. Maria Gard Günster (C)
4. Göran Bergander (S)
5. vakant (SD)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Suppleanter:
1. Tommy Cumselius (M)
2. Bengt Göran Pettersson (KD
3. Helen Sellström Edberg (S)
4. Kerstin Andersson (MP)
Ordförande: Håkan Svanberg (M)
Vice ordförande: Göran Bergander (S)
Lekmannarevisorer: Kenneth Åhs och Göran Palmedal
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 19 maj 2021, § 81.

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens nominering och
förslag till beslut.

Skickas till
Akten
Alkärrsplan utveckling AB
De valda

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 82/21

KS/2020/0380/008

Antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisationen för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att:
1. kontrollera att beslutsdokumenten inklusive delegationsordningar är harmoniserade med
senaste beslutet i fullmäktige
2. göra samma granskning som man gjort för socialnämndens sekretessutmaningar för barnoch utbildningsnämnden avseende behov av informationsöverföring över nämndgränser
3. laglighetspröva om individinformation kan och i så fall vilken information som kan delas över
nämndgränser
4. kontrollera att de verksamhetssystem vi har kan anpassas på ett sådant sätt att kommunen
inte riskerar anmärkningar och viten
5. om verksamhetssystem behöver anpassas redovisa estimerade kostnader för detta
6. kontrollera att när verksamhetssystemen har anpassats, att insatskedjor inte brutits på ett
sådant sätt att det är till men för individen
7. utifrån remissyttrandena från de olika nämnderna samt fackföreningar tydligare visa på hur
ansvarsgränserna ska flyttas och hur detta påverkar kommunens anställda

Reservationer och särskilda yttranden

Ola Hägg (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B.

Ärendet

I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande
kommunfullmäktige även att inrätta en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Förhoppningen
är att nämndens arbete ska bidra till att motverka utanförskap och arbetslöshet, samt förenkla och
förbättra kommunens kontakter med näringslivet och ge bättre förutsättningar för näringslivets
tillväxt. Nämnden ska även bidra till att öka attraktiviteten för studenter och elever.
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation. I förslag till reglemente för näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden presenteras nämndens uppdrag samt vilka uppdrag som kommer att
lyftas bort från kommunens redan inrättade nämnder och överlåtas till den nya nämnden.
En djupare beskrivning kring näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag presenteras i
kommunstyrelseförvaltningen, Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och
arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar, organisation. Av utredningsrapporten framgår ett
möjligt ansvarsområde för en ny nämnd enligt fullmäktiges uppdrag samt en beskrivning kring de
verksamheter som berörs. Utredningsrapporten redogör även för några andra kommuner som har
organiserat nämnder med en liknande inriktning. Kommunstyrelseförvaltningen har även tagit fram
en rapport - Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget,
förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar, som beskriver kommunstyrelseförvaltningens
slutgiltiga förslag till hur nämnden ska sammansättas, hur arbetet ska ledas, organiseras och
budgeteras.

Justerarsignaturer
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Rapporten behandlar även synpunkter från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden på det förslag till reglemente för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden som har remitterats till nämnderna under perioden datum 28 december
2020 till och med den 28 februari 2021. Nämndernas synpunkter har i vissa fall lett till förändringar
av det ursprungliga förslaget till reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
Rapporten behandlar slutligen ett antal övriga frågeställningar som uppmärksammats av
kommunstyrelseförvaltningen under beredningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet, samt
5. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
6. Reglementena träder i kraft den 1 juli 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med kommunstyrelsens
förslag till förändring
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
med kommunstyrelsens förslag till förändring.
3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet.
5. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
6. Anta föreslagna förändringar i socialnämndens reglemente i enlighet med bifogat förslag
samt med kommunstyrelsens förslag till förändring.
7. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021.
8. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda
uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte
bara dem som uppbär försörjningsstöd.
9. Besluta att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter ska använda samma
verksamhetssystem som socialförvaltningen för att kunna säkerställa nämndöverskridande
hantering av individärenden.
10. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad
lokalisering från start.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att:
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför ärendets behandling i kommunfullmäktige göra
de justeringar i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt socialnämndens reglementen som
följer av att försörjningsstödet kvar blir hos Socialnämnden. Av uppdraget till
kommunstyrelseförvaltningen följer även att, inför beredningen i kommunfullmäktige, se över
förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivs och arbetsmarknadsnämnd och vid behov
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komplettera rapporten med ytterligare en skrivning som beskriver eventuella konsekvenser av
kommunstyrelsens reviderade förslag
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 117.

Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
kommunstyrelseförvaltningens justering av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt
socialnämndens reglementen.
Aline Varre (-), Håkan Svanberg (M), Miriam Malm (V), Johann Wolf (SD), Bengt-Göran Pettersson
(KD), Maria Gard Günster (C), Bo Persson (L), Sophia Stureson (L), Agneta Tjärnhammar (M) och
Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Harry Bouvengs (M)
tilläggsyrkande.
Ola Hägg (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att:
1. kontrollera att beslutsdokumenten inklusive delegationsordningar är harmoniserade med
senaste beslutet i fullmäktige
2. göra samma granskning som man gjort för socialnämndens sekretessutmaningar för barnoch utbildningsnämnden avseende behov av informationsöverföring över nämndgränser
3. laglighetspröva om individinformation kan och i så fall vilken information som kan delas över
nämndgränser
4. kontrollera att de verksamhetssystem vi har kan anpassas på ett sådant sätt att kommunen
inte riskerar anmärkningar och viten
5. om verksamhetssystem behöver anpassas redovisa estimerade kostnader för detta
6. kontrollera att när verksamhetssystemen har anpassats, att insatskedjor inte brutits på ett
sådant sätt att det är till men för individen
7. utifrån remissyttrandena från de olika nämnderna samt fackföreningar tydligare visa på hur
ansvarsgränserna ska flyttas och hur detta påverkar kommunens anställda
Gill Lagerberg (S), Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Ola Häggs (S) återremissyrkande.
Ajournering 20.50-21.00
Lena Dafgård (SN) och Emma Solander (MP) yrkar bifall till Ola Häggs (S) återremissyrkande.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Bifall till Ola Häggs (S) återremissyrkande eller bifall till att ärendet ska avgöras ikväll.
2. Om fullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet ställs proposition på bifall eller avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut med kommunstyrelseförvaltningens justering av näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens samt socialnämndens reglementen.

Proposition
Proposition 1

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras ikväll.
Omröstning begärd.

Omröstningsproposition
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall till att ärendet ska avgöras ikväll eller
bifall till att ärendet ska återremitteras. Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll och nej-röst för att
ärendet ska återremitteras i enlighet med Ola Häggs (S) återremissyrkande.
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Omröstningsresultat

Med 24 ja-röster och 16 nej-röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska återremitteras.
I kommunallagen, 5 kap. 50 §, anges att ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en
tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Voteringslistan biläggs protokollet som bilaga C.

Skickas till
Akten
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn, 2021-05-19
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: 82/21

Yrkande om återremiss för ärendet ny Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har idag ett fungerande
samarbete för att få människor i arbete. Den nya föreslagna nämnd- och
förvaltningsorganisationen skapar inte fler händer i välfärden, istället skapar den en
ny byråkratisk organisation som riskerar att sätta medborgare i kläm.
Idag hanterar barn- och utbildningsnämnden utbildningsfrågorna i sin helhet från
förskoleålder till vuxenålder även inkluderande elevhälsa. Socialnämnden stödjer
arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret mellan samordningsförbundet
Södertörn och barn- och utbildningsförvaltningen. Detta är en beprövad
organisationsmodell som är anpassad för en kommun i Nynäshamns storlek.
Socialnämnden gör även utredningarna kring möjligheter till arbete (instrument X)
parallellt med utredningen kring behov av försörjningsstöd De kommuner som har
används som förebilder i utredningen är större än vår kommun och har därmed helt
andra behov och förutsättningar.
Den nya tunga byråkratiska organisationen som skapas riskerar att bli mer kostsam
samt skapa gränsdragningsproblem mellan myndigheter. ”Tilläggsyrkande –
Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” föreslås att näringslivsnämnden ska ha
tillgång till sekretessbelagd information registrerad av socialförvaltningen. I
utredningen som gjorts av förvaltningen dessförinnan talas det om sekretessfrågor
som kvarstår att lösa. Det som framgår av skrivningen är snarare att man inte kan
dela sekretessbelagd information mellan nämnderna på grund av sekretesslagens
utformning. Ett exempel på ökad arbetstid är att det i föreliggande förslagen kommer
det att behöva dubbel bemanning från kommunens sida i de samarbetsfora kring
arbetsrehabilitering som finns.
För att beskriva ett kommande gränsdragningsproblem; En familj där en förälder är
arbetslös hanteras av näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och samtidigt
inkommer en orosanmälan för samma familj till socialnämnden. En barnutredning
måste därför startas av den ena myndigheten samtidigt som den andra myndigheten
hanterar utmaningen att hjälpa föräldern i arbete, utan att frågan kan samordnas på
grund av sekretess. Samma gränsproblem finns inom missbruk och våld i nära
relationer för att nämna några exempel.
Vi kan också konstatera att i princip innehåller alla remissvar från nämnderna
befogad oro för anställd personal samt oklarheter kring vem/vilken instans som har
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det samordnande uppdraget för den enskilde/medborgaren eller vissa tjänster i
hamnområdet.

Ett starkt näringsliv skapas med tillväxt och utbildning

Socialdemokraterna vill, istället för mer administration, bekämpa arbetslösheten och
stärka medborgarnas utbildningsbakgrund genom resursförstärkningar till skolan.
Covid-19 har slagit hårt mot Stockholmsregionen och Nynäshamn, men också
drabbat vissa kommundelar och medborgare hårdare än andra. För många påverkar
pandemin både möjligheten att få ett jobb, att få tillgång till en bostad liksom den
generella folkhälsan. De närmaste åren behöver Nynäshamns kommun kraftsamla
med att stärka hela samhället med resurser till utbildning, bostadsbyggande,
framtagande av verksamhetsmark samt stärka omsorgen.
Det handlar om att se helheten och hantera olika samhällsutmaningar, så som en
växande andel äldre med behov av vård och omsorg, tillväxt, bostadsbrist, och
klimatförändringar, samtidigt som kommunen växer och konkurrenskraften
utvecklas.

Socialdemokraternas yrkande

Socialdemokraterna yrkar på en återremiss för att innan man gör stora
organisatoriska förändringar (som påverkar både personal och medborgare ) klargöra
om beslutet om att införa en Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd är
genomförbart utifrån flera perspektiv:
• Att kontrollera att beslutsdokumenten inklusive delegationsordningar är
harmoniserade med senaste beslutet i fullmäktige
• Att göra samma granskning som man gjort för socialnämndens
sekretessutmaningar för barn- och utbildningsnämnden avseende behov av
informationsöverföring över nämndgränser
• Att laglighetspröva om individinformation kan och i så fall vilken
information som kan delas över nämndgränser
• Att kontrollera att de verksamhetssystem vi har kan anpassas på ett sådant
sätt att kommunen inte riskerar anmärkningar och viten
• Att om verksamhetssystem behöver anpassas redovisa estimerade kostnader
för detta
• Att kontrollera att när verksamhetssystemen har anpassats, att insatskedjor
inte brutits på ett sådant sätt att det är till men för individen
• Att utifrån remissyttrandena från de olika nämnderna samt fackföreningar
tydligare visa på hur ansvarsgränserna ska flyttas och hur detta påverkar
kommunens anställda
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-05-19

Återremissyrkande angående antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
Bakgrund
I löptexten i Mål- och budget för 2021-2024 fanns ett förslag att inrätta en näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Detta förslag fanns dock inte med i kungörelsen till fullmäktige den 15 oktober
2020, vilket är ett krav för beslutspunkter. Att inrätta en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd saknades
också i de beslutssatser, som fullmäktige fattade beslut om i samband med mål och budget, vilket
innebär att det är flera formella fel i hanteringen av beslutet och grundläggande demokratiska spelregler
har åsidosatts. Vi anser därför inte att kommunfullmäktige beslutade om att inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd i samband med Mål och budget för 2021-2024.
Det nuvarande förslaget, som lades på bordet på kommunstyrelsens möte den 29 april, har forcerats
fram så att man inte ens har hunnit se över eventuella konsekvenser av det ändrade förslaget. Detta gör
att Alliansen och Vänsterpartiet först fattar beslut i kommunstyrelsen och sedan i efterskott måste ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivsoch arbetsmarknadsnämnd för att komplettera rapporten med eventuella konsekvenser av det ändrade
förslaget inför beslutet i kommunfullmäktige. Det nya förslaget innebär bland annat att försörjningsstödet
blir kvar hos Socialnämnden och att det nya förslaget till socialnämndens reglemente måste justeras.
Inför vårt ställningstagande beträffande förslaget om förändrad nämndstruktur har vi granskat näringslivsoch arbetsmarknadsnämndens uppdrag, kommunstyrelsens rapport Inrättande av en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd - Förslag till budget, förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar samt
förslag till revideringar av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden m.m. Vi har också
läst nämndernas remissyttranden över förslaget och instämmer i många av de frågor och svårigheter
som lyfts i yttrandena beträffande det mångfacetterade uppdrag och de svåra gränsdragningar som den
nya nämndorganisationen skulle innebära. Inte minst oroande är att en projektledare behöver tillsättas
för införandet, vilket tyder på att många frågor fortfarande är obesvarade och ändå inte tillräckligt
utredda, trots många rapporter. Den föreslagna nämndorganisationen kommer också att beröra många
av medarbetarna, då alla befintliga nämnder och förvaltningar utom kultur- och fritidsnämnden är berörda
i högre eller lägre grad av omorganisationen.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi kan inte se nyttan av den föreslagna förändrade omorganisationen av nämndstrukturen, särskilt som
det i den genomlysning av förvaltningsorganisationen som skedde under 2019, inte föreslås någon
omorganisation av den politiska organisationen. Vi ser däremot att detta beslut innebär ökade kostnader
för skattebetalarna i ytterligare arvoden för en nämnd till med 22 ledamöter och ersättare, en
projektledare för implementeringen samt en ny förvaltningsorganisation, som också medför ytterligare
kostnader. Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon beräkning av kostnader i det omfattande
utredningsmaterialet, men det är lätt att konstatera att omorganisationen i sig kostar pengar och de
många utredningar som har genomförts har redan inneburit mycket extra kostnader.
Beträffande de exempel på kommuner som har en liknande nämndorganisation som den nu föreslagna
är det stora skillnader i invånarantal jämfört med vår kommun. Alla kommuner utom en har mångdubbelt
många fler invånare och är inte jämförbara med Nynäshamns kommun, som är en avsevärt mindre
kommun. Täby kommun har ca 72 000 invånare, Sollentuna kommun 74 000, Haninge kommun, ca 92
000 invånare och Nacka kommun har ca 106 000 invånare. Bara Upplands-Bro kommun med ca 29 000
invånare har jämförelsevis samma antal invånare som i vår kommun, 28 811 invånare.
I det svåra ekonomiska läge som vår kommun befinner sig nu p.g.a. av Covid-19, som också medför
extra stor arbetsbelastning på medarbetarna, kan vi inte se att det är lämpligt att riva upp
nämndorganisationen och starta en ny förvaltningsorganisation. Ekonomiska kalkyler för hur mycket den
här omorganisationen skulle kosta saknas i underlaget till beslut, vilket är anmärkningsvärt, men vi har
förstått av andra handlingar att en uppskattning är ca 10 miljoner kronor. Vi tveksamma till att detta
räcker och vi anser att skattebetalarnas pengar kan användas på många bättre och mer angelägna sätt
än att skapa en ny nämnd med ytterligare 22 förtroendeuppdrag och en förvaltningsorganisation till.
Vi ser med oro på att det kan uppstå problematik kring myndighetssekretess mellan enheterna, t.ex.
genom att försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten organiseras på två olika nämnder.
Sedan tidigare har erfarenheter visat att samverkan mellan dessa enheter försvåras av ett längre
avstånd, vilket det absolut blir om dessa enheter organiseras på två olika nämnder.
I kommunstyrelsens beslut den 29 april, §117, punkt 9 föreslås att fullmäktige ska besluta om att
“arbetsmarknadsavdelningens verksamheter ska använda samma verksamhetssystem som
socialförvaltningen för att kunna säkerställa nämndöverskridande hantering av individärenden”.
Kommunstyrelseförvaltningen ser ett starkt behov av att utreda ett antal frågor om sekretess och
dataskyddsförordningen beträffande information som inte får delas mellan myndighetsgränser och som
skulle kunna innebära att verksamheten gör sig skyldig till obehörigt röjande av sekretessbelagda
uppgifter.
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Yrkande
Med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens kompletterande skrivelse om konsekvenser av
kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 §117 yrkar vi på återremiss till Alliansens och Vänsterpartiets
förslag till beslut om antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för att följande ska utredas och klarläggas:
1. Konsekvenser av att försörjningsstödenheten lyfts bort från förslaget
2. Konsekvenser av att arbetsmarknadsenheten ska ha samma verksamhetssystem som
socialförvaltningen.
a. till exempel hur problem med sekretess ska lösas
b. om behov finns av att sätt upp fasta behörighetsgränser i systemet för att förhindra att
sekretessbelagd information delas mellan myndigheterna
c. om eventuellt de handlingar som upprättas i systemet skulle kunna utgöra allmänna
handlingar i ett tidigare skede än vad verksamheten avsett
d. utreda om det går att konfigurera verksamhetssystemet på ett sådant sätt att kommunen
inte riskerar att bryta mot lagen
e. utreda om avtalet för verksamhetssystemet möjliggör att systemet delas med ytterligare
en förvaltning utan att kommunen begår avtalsbrott.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige,
i Kommunstyrelsen samt i
Barn- och utbildningsnämnden
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Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige
ersättare i Kommunstyrelsen samt i
ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
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Bilaga C Voteringslista
2021-05-19 § 82 Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisationen för
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Patrik Isestad (S)
Harry Bouveng (M)
Donald Löfving (SD)
Ola Hägg (S)
Aline Varre (-)
Agneta Tjärnhammar (M)
Jean-Claude Menot (SD)
Inger Andersson (S)
Sophia Stureson (L)
Bodil Toll (M)
Miriam Malm (V)
Maria Gard Günster (C)
Johan Augustsson (S)
Marcus Svinhufvud (M)
Antonella Pirrone (KD)
Lena Dafgård (SN)
Emma Solander (MP)
Klas Rydström (SD)
Helen Sellström-Edberg (S)
Greta Olin Landström (PPiN)
Håkan Svanberg (M)
Liselott Vahermägi (S)
Björn Larsson (SD)
Agneta Hagström (M)
Bo Persson (L)
Johnny Edholm (S)
Per Ranch (SN)
Madelaine Sloot (V)
Per Malmsten (M)
Erik Runeborg (SD)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Fredrik Sönnergren (M)
Gill Lagerberg (S)
Johann Wolf (SD)
Gunnel Jonsson (M)
Jan-Erik Ljusberg (-)
Johan Forsman (S)
Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Bengt Holwaster (MP)
Jimmy Norell (M)
Totalt

Närvaro
Tjänstgörande ersättare
Ja
Nej
X
X
X
Carl Marcus (SD)
X
X
X
X
Ingen ersättare
X
X
X
X
X
X
Janice Boije Junerud (S)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Amanda Hedström (S)
X
X
X
X
X
X
Sophie Sandin (V)
X
X
X
X
Anton Gunnarsson (C)
X
X
X
X
X
Irene Ångström (SN)
X
X
Bengt-Göran Pettersson (KD)
X
X
40 tjänstgörande ledamöter

Ärende nr § 82
Ja
Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
16

0

PROTOKOLL

Sida 19(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 83/21

KS/2021/0199/002

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på vissa
särskilt angivna platser samt revidering av reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya
punkten ges nummer 16 och följande lydelse:
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.”

Ärendet

I januari 2021 trädde den så kallade pandemilagen ikraft. Med stöd av lagen kan olika
begränsningar införas för att förhindra spridningen av covid-19. Lagen är tillfällig och upphör att
gälla vid utgången av september 2021. I lagens 13 § ges regeringen, eller den kommun som
regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel. Enligt bestämmelsens andra stycke får föreskrifterna inte innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet, och enligt tredje stycket ska en kommun innan den meddelar
föreskrifter ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag.
Om föreskrifter meddelas med stöd av bestämmelsen gäller även de allmänna förutsättningarna
som anges i 6 §. Det innebär bland annat att ett förbud varken när det gäller utsträckningen i tiden
eller i fråga om den geografiska omfattningen får vara mer långtgående än vad som är försvarligt
med hänsyn till faran för människors liv och hälsa. Regeringen har genom den så kallade
begränsningsförordningen bemyndigat kommunerna att meddela föreskrifter med stöd av 13 §
pandemilagen. Då det i förordningen står ”kommunen” innebär detta att beslutanderätten utgår från
fullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden, om ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen. I dessa fall är beslutanderätten enligt 5 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725)
förbehållen fullmäktige.
Rätten att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser bör ses som
ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Detta innebär att
beslutanderätten som utgångspunkt inte är möjlig för fullmäktige att delegera. Sveriges kommuner
och regioner, SKR, bedömer dock att det rättsliga utrymmet för fullmäktige att överlåta
beslutanderätten ökar om delegationen förenas med villkor. Det kan handla om att förbudet bara får
gälla under en viss begränsad period och/eller på vissa angivna och begränsade områden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

Behov av föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser bedöms kunna
uppstå plötsligt. För att effektivt, vid behov, kunna förhindra smittspridning av covid-19 behövs
korta beslutsvägar och en snabb beredningsprocess, vilket är svårt att åstadkomma om
beslutanderätten ligger hos fullmäktige. Delegeras istället beslutanderätten till kommunstyrelsen
skulle detta innebära en smidigare och snabbare process, och om behovet skulle vara mycket akut
finns även möjlighet att fatta brådskande ordförandebeslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya
punkten ges nummer 16 och följande lydelse:
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya
punkten ges nummer 16 och följande lydelse:
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.”
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 118.

Yrkanden

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

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 84/21

KS/2021/0155/003

Revidering av Reglemente för kommunalt partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun.
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för
kvartal 3 år 2021.
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som
möjliggör årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat.
4. justeringar ska göras i reglementet för att det ska bli språkligt korrekt.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D.
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

2020-03-13 inkom en motion från Sverigedemokraterna om ändrad utbetalning av partistöd. 202101-14 § 14 beslutade kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt uppdra till
kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis
utbetalning av partistöd.
Det nu gällande reglementet för kommunalt partistöd antogs 2014 och innehåller
paragrafhänvisningar från den föregående versionen av kommunallagen (1991:900).
Paragrafhänvisningarna har reviderats för att stämma överens med den nya versionen av
kommunallagen (2017:725).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun.
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för
kvartal 3 år 2021.
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som
möjliggör årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun.
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för
kvartal 3 år 2021.
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som
möjliggör årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 119.

Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att justeringar
ska göras i reglementet för att det ska bli språkligt korrekt.
Bo Persson (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att språkliga justeringar ska göras.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Björn Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Bifall till Bo Perssons (L) återremissyrkande eller bifall till att ärendet ska avgöras ikväll.
2. Om fullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet ställs proposition på bifall eller avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut med Harry Bouvengs (M) tillägg att justeringar ska göras i
reglementet för att det ska bli språkligt korrekt.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ärendet ska avgöras ikväll.
2. Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med Harry Bouvengs (M) tillägg att justeringar ska
göras i reglementet för att det ska bli språkligt korrekt.

Skickas till

Akten
Kanslichefen
Sassa Wall

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 22(37)

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-05-19

Avslagsyrkande gällande § 84/21 Revidering av reglemente för kommunalt partistöd
Bakgrund
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att utreda om partistöd kan betalas ut årsvis i stället för
kvartalsvis. Om möjlighet till årsvis utbetalning finns, ska årsvis utbetalning beslutas.
Sorundanet Nynäshamns kommunparti tycker att det är mycket bra med kvartalsvis utbetalningar. Nackdelen med
årsvisa utbetalningar blir ökad administration om kommunen behöver begära återbetalning av utbetalt partistöd, om
ett parti skulle få “tomma stolar” eller om redovisningen om partistöd inte har lämnats in.
Vi anser också att det hade varit lämpligt om Sverigedemokraterna hade väckt den här frågan på ett
gruppledarmöte först, så att gruppledarna för partierna hade fått möjlighet att diskutera hur de såg på
tidsintervallerna för utbetalning av partistöd innan motionen lades.
Om det är viktigt att partierna under valår får ut hela årets partistöd innan valet, då skulle man kunna ha haft en
särskild regel för valår.
Yrkande
Vi yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd i Nynäshamns kommun,
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal 3 år 2021.
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis
utbetalning av partistöd, som avslutat.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige,
i Kommunstyrelsen samt
i barn- och utbildningsnämnden

Per Ranch
ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot i fullmäktige,
och ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

PROTOKOLL

Sida 23(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 85/21

KS/2019/0552/005

Strategi för en ökad digitalisering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering i Nynäshamns
kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1997-04-24, § 59, att anta en e-vision för Nynäshamns kommun.
Dokumentet har sedan det antogs 1997 uppdaterats vid två tillfällen: 2002-04-25 samt 2006-0614. Från 2011 har e-visionen reviderats och återremitterats i omgångar fram till 13 juni 2019 då
kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att:
-avsluta pågående arbete med e-strategin.
-återkomma till kommunfullmäktige med ett nytt förslag till e-strategi.
Enligt riktlinjer för styrdokument som antogs av Kommunfullmäktige 2018-09-19 är en strategi ett
dokument som utgör grund för prioriteringar. Enligt samma riktlinjer ska en strategi vara
översiktlig och ange inriktningar och mål, utan att ange medel eller metod.
En arbetsgrupp på kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med framtagandet av strategin.
Strategin för en ökad digitalisering för Nynäshamns kommun är ett styrdokument som beskriver vad
som övergripande behöver göras. Den ska skapa förutsättningar för framtagandet av de digitala
utvecklingsplanerna som tas fram av förvaltningarna och beslutas av nämnderna. Tre strategiska
utvecklingsområden har identifierats som särskilt viktiga för att nyttan med digitaliseringen ska
kunna realiseras och bidra till måluppfyllnad för kommunens beslutade övergripande mål.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering
i Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering
i Nynäshamns kommun.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 121.

Yrkanden
Harry Bouveng (M) och Björn Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att förtydliga hur kommunen ska
anpassa interna processer till ett digitalt arbetssätt samt svara på hur kommunen skapar
infrastruktur för digitalisering? Hur kommunen ska öka säkerheten vid digital informationshantering?
Vilka relaterade styrdokument som pratar med dokumentet, hur sker uppföljningen av strategin
årligen ut? Vilka investeringar krävs? Redovisning av genomförda investeringar i digitalinfrastruktur.
Gill Lagerberg (S) och Ola Hägg (S) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande eller bifall till att ärendet ska avgöras ikväll.
2. Om fullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet ställs proposition på bifall eller avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 24(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ärendet ska avgöras ikväll.
2. Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering i
Nynäshamns kommun.

Skickas till
Akten
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 25(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 86/21

KS/2021/0192/042

Rekapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år).

Ärendet

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige
AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om
kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett
antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om
ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de
regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i
bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år).
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 122.

Yrkanden

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

Skickas till

Akten
Ekonomichef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 26(37)

PROTOKOLL

Sida 27(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 87/21

KS/2021/0019/109

Rapport obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den
22 februari 2021. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av
kommunstyrelsen inom ett år.
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
KS/2019/0438/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående
alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad
behandling i kommunstyrelsen i juni 2021.
KS/2020/0146/060
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2020 inkommit med en motion om att anlita
ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
Beräknad behandling i kommunstyrelsen i maj 2021.
KS/2020/0171/060
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om Trygghet – varje medborgare
ska kunna leva tryggt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0172/060
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att inrätta trygghetsvärdar.
Socialnämnden har avgett yttrande över motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0199/060
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en
motion om framtidens äldreomsorg. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har
har avgett yttranden över motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0251/060
Donald Löfving (SD), Johan Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med
en motion om att prioritera och ge plats för äldrefrågor. Socialnämnden har avgett yttrande över
motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0492/060
Emma Solander (MP) har den 18 december 2020 väckt en motion – Nynäshamns medborgare
behöver en värdig och modern politisk styrning. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0125/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 11 februari 2021 väckt en motion rörande
investering i ”lyktstolpsladdning” i orterna Ösmo och Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen
bereder ärendet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 28(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

KS/2021/0124/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion om belysning på
lekplatsen ”Höjden”. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0123/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion beträffande trappa
och ramp vid Nynäsgårds station. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0194/060
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om flytt av ändhållplats för buss 861
mellan Nynäshamn och Stockholm. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0195/060
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om gång- och cykelväg från området
Sandhamn till Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0196/060
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om gång- och cykelväg HamnvikLövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0197/060
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om att göra valborgsmässofirandet i
Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten över obesvarade motioner till
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten över obesvarade motioner till
kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 139.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 29(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 88/21

KS/2021/0019/109

Rapport obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Enligt 32 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den
31 december 2020.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till
kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen
KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till
sjukhuset. Inkom 2018-08-14
KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om parfymfria produkter i kommunens offentliga miljöer.
Inkom 2019-05-07.
KS/2019/0478/061 Medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem
med redskap. Inkom 2019-10-29.
KS/2020/0525/061 Medborgarförslag om att motionsspåren på Lövhagen får belysning. Inkom
2020-12-21.
Barn- och utbildningsnämnden
KS/2020/0365/061 Medborgarförslag om inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. Inkom 2020-0828.
KS/2020/0366/061 Medborgarförslag om upprättande av en Lärmiljöfond. Inkom 2020-08-28.
KS/2020/0426/061 Medborgarförslag om att man inför rökförbud på skolområdet i anslutning till
Nynäshamns gymnasium. Inkom 2020-10-12.
Socialnämnden
KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom 2017-07-19
KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som
vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29.
KS/2020/0425/061 Medborgarförslag om lågtröskelboende för klienter med samsjuklighet. Inkom
2020-10-09.
Samhällsbyggnadsnämnden
KS/2019/0252/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom
2019-05-07.
KS/2019/0291/061 Medborgarförslag om att utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från
färjorna i Nynäshamns hamn. Inkom 2019-06-10

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 30(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom
2019-08-14.
KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta
ses över. Inkom 2019-08-22.
KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och
skateboardrampen i Stora Vika. Inkom 2019-10-09.
KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om informationsskylt till gångtrafikanter på Strandvägen.
Inkom 2019-12-20.
KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom
2019-12-03.
KS/2019/0544/061 Medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Inkom 201912-13.
KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen –
Frejgatan. Inkom 2020-01-03.
KS/2020/0084/061 Medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i
hamnområdet. Inkom 2020-01-13.
KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför
förskolan vid församlingshemmet. Inkom 2020-01-27.
KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna längs
gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18.
KS2020/0132/061 Medborgarförslag att kommunen anlägger ställplatser i hamnområdet. Inkom
2020-02-18.
KS/2020/0133/061 Medborgarförslag att de som hyr båtplats av kommunen också kan få tillgång till
dusch och toalett i gästhamnen mot en avgift. Inkom 2020-02-18.
KS/2020/0160/061 Medborgarförslag om att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till
Sjötelegrafen. Inkom 2020-03-04.
KS/2020/0166/061 Medborgarförslag om att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och
Fredsgatan till någon form av väg för motorfordon. Inkom 2020-03-12.
KS/2020/0200/061 Medborgarförslag om runsten och skylt (SÖ 218) Billsta. Inkom 2020-04-09.
KS/2020/0279/061 Medborgarförslag om att parkeringsplatsen på Ringvägen/Strandvägen görs
mindre. Inkom 2020-06-11
KS/2020/0303/061 Medborgarförslag om att upprätta en skyddsväg mellan Utsiktsvägen och
Vårfruvägen. Inkom 2020-06-23.
KS/2020/0339/061 Medborgarförslag om att installera farthinder på vissa delar av Ringvägen. Inkom
2020-08-03.
KS/2020/0396/061 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn. Inkom
2020-09-17.
KS/2020/0410/0611 Medborgarförslag om att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på
Heimdal. Inkom 2020-09-29.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

KS/2020/0423/061 Medborgarförslag om parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. Inkom
2020-10-08.
KS/2020/0424/061 Medborgarförslag om att separera gång/cykelbana och bilväg på
grusvägsförlängningen av Grönviksvägen. Inom 2020-10-09.
KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i
Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.
KS/2020/0483/061 Medborgarförslag om at ordna en tävling om att designa
”Nynäshamnssoptunnan”. Inkom 2020-11-24.
KS/2020/0490/061 Medborgarförslag om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen
och Aktervägen. Inkom 2020-11-30.
Kultur- och fritidsnämnden
_
Medborgarförslag där kommunfullmäktige inte har delegerat beslutanderätten
KS/2018/0445/061 Medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn.
Kommunfullmäktige har 2020-10-15 beslutat att återta delegationen av beslutanderätten för
medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 140.

Skickas till

Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 32(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 89/21

KS/2021/0015/009

Rapport balanslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda – en
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste
rapporttillfället.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 141.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 90/21

KS/2020/0170/060

Svar på motion – utöka öppettider på Nattis
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och
2. avslå motionens andra punkt.

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

Ärendet

Den 12 mars 2020 inkom en motion från Donald Löfving (SD) och Jean-Claude Menot (SD) om att
utöka öppettiderna på Nattis. I motionen framförs att kommunen bör möjliggöra för föräldrar och
vårdnadshavare att förvärvsarbeta; även på obekväma arbetstider. Motionärerna anför att flera
vårdnadshavare inte kan använda sig av Nattis-verksamheten på grund av de begränsade
öppettiderna och de krav som kommunen uppställt. Att bara erbjuda Nattis när ett barns båda
vårdnadshavare uppfyller kommunens krav anser motionärerna är fel. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Se över möjligheterna att ha öppet dygnet runt på Nattis.
2. Ta bort kravet ”Föräldrar med gemensam vårdnad på olika adresser” och räkna de som
ensamstående på deras boendedagar.
Se över möjlighet till transport för de barn och vårdnadshavare som har behov av detta

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och
2. avslå motionens andra punkt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och
avslå motionens andra punkt.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 130.

Yrkanden

Carl Marcus (SD) yrkar bifall till motionen.
Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

Skickas till

Akten
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Sida 35(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 91/21

KS/ KS/2020/0173/060

Svar på motion om att vässa det förebyggande arbetet mot
narkotika
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anse motionen besvarad.
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och
gymnasieskolan.

Ärendet
2020-03-15 inkom Patrik Isestad (S) med en motion om att högstadieskolorna och gymnasieskolan
ska upprätta en drogpolicy där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för
sökning av skolans lokaler. I barn- och utbildningsnämndens remissvar gör de bedömningen att
förvarande av narkotika efter skoltid inte är ett problem i så stor omfattning att regelbundna
insatser med narkotikahund är motiverade, därför bedömer de att innehållet i en drogpolicy bör
utredas inom barn- och utbildningsförvaltningen innan beslut om policy fattas. Förvaltningen anser
att motionärens förslag om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika är bra. Förvaltningen
bedömer dock likt barn- och utbildningsnämnden att innehållet i ett styrdokument mot droger bör
utredas vidare inom barn- och utbildningsförvaltningen, detta då innehållet bör stå i relation till det
behov som finns på skolorna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anse motionen besvarad.
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och
gymnasieskolan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anse motionen besvarad.
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och
gymnasieskolan.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, § 131.

Yrkanden

Patrik Isestad (S), Roland Junerud (S), Lena Dafgård (SN), Johann Wolf (SD), Gill Lagerberg (S), Ola
Hägg (S) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till motionen.
Marcus Svinhufvud (M), Antonella Pirrone (C), Bo Persson (L), Miriam Malm (V) och Bengt-Göran
Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

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

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 36(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

Omröstning begärd.

Omröstningsproposition
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
eller bifall till motionen. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för
bifall till motionen

Omröstningsresultat

Med 20 ja-röster och 20 nej-röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut. Om en omröstning blir oavgjord har ordföranden utslagsröst,
ordförande (M) röstade ja i ärendet.
Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga E.

Skickas till
Akten
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga E Voteringslista
2021-05-19 § 91 Svar på motion om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika.

Patrik Isestad (S)
Harry Bouveng (M)
Donald Löfving (SD)
Ola Hägg (S)
Aline Varre (-)
Agneta Tjärnhammar (M)
Jean-Claude Menot (SD)
Inger Andersson (S)
Sophia Stureson (L)
Bodil Toll (M)
Miriam Malm (V)
Maria Gard Günster (C)
Johan Augustsson (S)
Marcus Svinhufvud (M)
Antonella Pirrone (KD)
Lena Dafgård (SN)
Emma Solander (MP)
Klas Rydström (SD)
Helen Sellström-Edberg (S)
Greta Olin Landström (PPiN)
Håkan Svanberg (M)
Liselott Vahermägi (S)
Björn Larsson (SD)
Agneta Hagström (M)
Bo Persson (L)
Johnny Edholm (S)
Per Ranch (SN)
Madelaine Sloot (V)
Per Malmsten (M)
Erik Runeborg (SD)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Fredrik Sönnergren (M)
Gill Lagerberg (S)
Johann Wolf (SD)
Gunnel Jonsson (M)
Jan-Erik Ljusberg (-)
Johan Forsman (S)
Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Bengt Holwaster (MP)
Jimmy Norell (M)
Totalt

Närvaro
Tjänstgörande ersättare
Ja
Nej
X
X
X
Carl Marcus (SD)
X
X
X
X
Ingen ersättare
X
X
X
X
X
X
Janice Boije Junerud (S)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Amanda Hedström (S)
X
X
X
X
X
X
Sophie Sandin (V)
X
X
X
X
Anton Gunnarsson (C)
X
X
X
X
X
X
X
Bengt-Göran Pettersson (KD)
X
X
40 tjänstgörande ledamöter

Ärende nr § 91
Ja
Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

0
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-19

§ 92/21

KS/2021/0014/101

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M)
beträffande tillgången på läromedel i grundskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
KS/2020/0014/101–14
Lena Dafgård (SN) har den 14 april 2021 inkommit med en interpellation ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) beträffande tillgången
på läromedel i grundskolan.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) har besvarat interpellationen
skriftligt.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande om att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

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

Skickas till
Akten
Lena Dafgård
Marcus Svinhufvud

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

