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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-03-25 
Anslaget sätts upp: 2021-03-29             Anslaget tas ned: 2021-04-20 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-03-25 klockan 16.36-16.57. 

Beslutande 
Deltar på distans: 
Mikael Persson (L), ordförande 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M) 
Per Malmsten (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans:  
Ola Hägg (S) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 
  
 

Övriga deltagare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare. Matilda Ekh, sekreterare. 
Deltar på distans: Nina Munters, näringslivschef. Steven Jörsäter, politisk sekreterare. 
  

Paragrafer 
§§ 4–6 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-03-29 klockan 13.00. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
ordförande 

Agneta Tjärnhammar (M) 
justerare 

 
 
 
 
Patrik Isestad (S)      Matilda Ekh 
justerare       sekreterare 
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Innehållsförteckning              

 § 4/21 Fastställande av dagordning 
 

 § 5/21 Förslag till beslut om vidare stödåtgärder för näringslivet utifrån Coronapandemin, 
återremitterat förslag till beslutspunkt 6 

 

 § 6/21 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(5) 
Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-03-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4/21 

Fastställande av dagordning 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen.  
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§ 5/21         KS/2021/0129/141 

Förslag till beslut om vidare stödåtgärder för näringslivet 
utifrån Coronapandemin, återremitterat förslag till 
beslutspunkt 6 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. under förutsättning att den nya lag kring skattefria gåvor under 2021 som föreslås av regeringen 
träder i kraft, och att gåvan är skattefri, uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ge ett 
värdebevis om 400–450 kr per person till kommunanställda att handla för hos valfritt företag som 
vill ta emot värdebeviset som betalning för varor eller tjänster. 
2. överföra 1 mnkr från ofördelade medel till kommunstyrelsen och att ekonomiavdelningen tillförs 
dessa medel. 

Föredragning 
Näringslivschef Nina Munters föredrar ärendet. 

Ärendet 
Krisledningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-03-18 att återremittera förslaget till 
beslutspunkt 6 till förvaltningen för att utreda förslag om att Nynäshamns kommun ger ett gåvokort 
att använda bland kommunens företag av en summa av 1 mnkr. Förvaltningen har sett över 
förutsättningarna och lämnar nu förslag på att ge ett värdebevis om 400–450 kr per person till 
kommunanställda, under förutsättning att en ny lag som tillåter detta träder i kraft. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att: 
- under förutsättning att den nya lag kring skattefria gåvor under 2021 som föreslås av regeringen 
träder i kraft, och att gåvan är skattefri, uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ge ett 
värdebevis om 400–450 kr per person till kommunanställda att handla för hos valfritt företag som 
vill ta emot värdebeviset som betalning för varor eller tjänster. 
- överföra 1 mnkr från ofördelade medel till kommunstyrelsen och att ekonomiavdelningen tillförs 
dessa medel. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L), Lena Dafgård (SN), Agneta Tjärnhammar (M), Patrik Isestad (S), Theresia 
Bergendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

________ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Krisledningsnämnden 2021-03-18, KS/2021/0129/141.  

Skickas till 
Kommundirektör 
Näringslivschef 
Ekonomichef 
Personalchef  
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§ 6/21 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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