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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-04-15 
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Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2021-04-15 klockan 19.00-21.24  
Ajournering 20.20-20.30 

Beslutande  

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

Paragrafer 
§§ 55 - 71 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-04-22 klockan 18.00 

Underskrifter 
 

 
 

 
Fredrik Sönnergren (M)     Jimmy Norell (M)  

ordförande ordförande § 69 gällande kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden och miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

 
 

Agneta Hagström (M)      Miriam Malm (V) 
justerare      justerare 

 

 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
För § 69 redovisas tjänstgöring och jäv på sidorna 22–25 i protokollet. 
 
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) 
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) 

Rolf Hofsten (PPiN) tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN) 
Håkan Svanberg (M 

Daniel Jobark (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) 

Eva Wennerberg (C) 
Gill Lagerberg (S) 

Johann Wolf (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) 
Johan Forsman (S) 

Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Annie Östlingsson (M) 

Fredrik Brodin (M) 
Anders Karlsson (M) 

Georgios Tsiouras (M) 
Maud Sjödén (C) 

Kaisa Persson (L) 
Johan Harding (L) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) 

David Öberg (KD) 
Amanda Hedström (S) 

Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 

Tony Nicander (V) 

Mohamed Jimale (MP) 
Carl Marcus (SD) 

Hans Owe Krafft (SN) 
Irene Ångström (SN) 

Robert Norberg (PPiN) 
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§ 55/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. Under § 69 redovisas antal ledamöter för respektive 
nämnd på sidorna 22–25 i protokollet. 
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§ 56/21  

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet  

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

Ärendet 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 31 mars 
2021. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 31 mars 2021. Kallelse infördes i 

Nynäshamns Posten den 6 april 2021.  
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§ 57/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Agneta Hagström (M) och Miriam Malm (V) att tillsammans 

med ordföranden justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 22 april 2021 klockan 
18.00.  
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§ 58/21 KS/2021/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. entlediga Parvane Ahmadi (SN) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
2. entlediga Georgios Tsiouras (M) från sina uppdrag som ombud i Letupa AB, ombud i SRV 

återvinning AB och som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendet 
KS/2021/0010/102-8 
Parvane Ahmadi (SN) har den 17 mars 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ersättare i socialnämnden. 

 
KS/2021/0010/102-9 

Georgios Tsiouras (M) har den 6 april 2021 inkommit med en avsägelse från samtliga sina uppdrag i 
kommunen. Georgios Tsiouras (M) har uppdrag som ombud i Letupa AB och SRV återvinning AB 

samt som ersättare i kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Akten 

Troman 
HR 

Länsstyrelsen 

Parvane Ahmadi 
Georgios Tsiouras 

Socialnämnden 
Letupa AB 

SRV återvinning AB 
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§ 59/21        KS/2021/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ombud i Letupa AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Harry Bouveng (M) till ombud i Letupa AB istället för Georgios 
Tsiouras (M). 
 

Ärendet 
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Harry Bouveng (M) till ombud i Letupa AB istället för Georgios 
Tsiouras (M). 

 

Skickas till 
Akten    

Troman  
Harry Bouveng 

Letupa AB 
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§ 59/21        KS/2021/0008/102 

2. Val av ombud i SRV Återvinning AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Harry Bouveng (M) till ombud i SRV återvinning AB istället för 

Georgios Tsiouras (M). 
 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Harry Bouveng (M) till ombud i SRV återvinning AB istället för 
Georgios Tsiouras (M). 

Skickas till 
Akten    

Troman  
Harry Bouveng 
SRV Återvinning AB 
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§ 59/21        KS/2021/0008/102 

3. Val av ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Åse Hermansson (SN) till ersättare i socialnämnden istället för 

Parvane Ahmadi (SN) 
 

Ärendet  
Lena Dafgård (SN) nominerar Åse Hermansson (SN) till ersättare i socialnämnden istället för 
Parvane Ahmadi (SN) 

 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Åse Hermansson 

Socialnämnden 
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§ 60/21 KS/2021/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Kenneth Åhs (S) informerar om att revisorerna har gjort en förstudie kring kommunens 

krisberedskap och kommer gå vidare med en fördjupad studie där de bland annat kommer 
samverka med Södertörns brandförsvarsförbund. 
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§ 61/21 KS/2021/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0169/060-1 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 mars 2021 inkommit med en motion om utbildning 
i territoriell maktordning och urban norm. 

 
KS/2021/0194/060-1 

Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om flytt av ändhållsplats för buss 

861 mellan Nynäshamn och Stockholm. 
 

KS/2021/0195/060-1 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om en gång- och cykelväg genom 

skogen från området Sandhamn till Strandvägen. 

 
KS/2021/0196/060-1 

Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om en gång- och cykelväg mellan 
Hamnvik och Lövhagen. 

 

KS/2021/0197/060-1 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 inkommit med en motion om att göra 

valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt. 
  

Skickas till 
Akten 
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§ 62/21 KS/2021/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0008/102-21 

Länsstyrelsen i Stockholm meddelar den 26 februari 2021 om att någon ny ersättare istället för 
Wiweca Stålbrandt Åhlund (SD) inte kunde utses. 

 
KS/2020/0133/061-3 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 februari 2021 beslutat att avslå medborgarförslag om att ge 

tillgång till gästhamnens toaletter och dusch mot en mindre avgift per säsong. 
 

KS/2021/0035/008-2 
Socialnämnden har den 3 mars 2021 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens 

statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § för fjärde kvartalet 2020.  

 
KS/2021/0006/101-8 

Brå har den 31 mars 2021 sänt en påminnelse till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige om att delta i Politikernas trygghetsundersökning senast den 30 april. 

Skickas till 
Akten 
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§ 63/21 KS/2021/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation beträffande tillgången på läromedel i grundskolan 
väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde. 

Ärendet 
KS/2021/0014/101–14 
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.   
 

Skickas till 
Akten 

Marcus Svinhufvud 
Lena Dafgård 
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§ 64/21 KS/2021/0008/102 

Val till ägarråd och årsstämman i Inera AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. utse utvecklingschef Petra Kålbäck som ombud till ägarrådet i Inera AB  

2. utse utvecklingschef Petra Kålbäck till ombud för Nynäshamns kommun till årsstämman i 

Inera AB.  

3. som röstinstruktion ges ombudet, Petra Kålbäck, att rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ineras ägarråd i enlighet med gällande aktieägaravtal. 

Ärendet 
Inför förestående ägarråd och årsstämma i Inera AB, där Nynäshamns kommun innehar 
aktier/rösträtt bör kommunen ha ombud. Ägarrådet är Ineras högsta beslutade organ genom vilket 

ägarna gemensamt beslutar om bolagets strategiska inriktning framåt. Det som beslutas på 
ägarrådet den 12 maj ska också sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni. Som ombud till 

årsstämman har Nynäshamns kommun valmöjligheten att utse en tjänsteperson att rösta i enlighet 
med de beslut och val som sker vid ägarrådet och följer då andra kommuner likt Örebro kommun 

och Stockholm Stad. Årets ägarråd sker helt digitalt och kommer att webbsändas på skr.se. 

Deltagande sker via webbsändning och beslutsfattande sker genom röstning i verktyget VoteIT. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Utse ett ombud till ägarrådet i Inera AB  

2. Utvecklingschef Petra Kålbäck utses till ombud för Nynäshamns kommun till årsstämman i 

Inera AB.  

3. Som röstinstruktion ges ombudet, Petra Kålbäck, att rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ineras ägarråd i enlighet med gällande aktieägaravtal. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. utse utvecklingschef Petra Kålbäck som ombud till ägarrådet i Inera AB  

2. utse utvecklingschef Petra Kålbäck till ombud för Nynäshamns kommun till årsstämman i 

Inera AB.  

3. som röstinstruktion ges ombudet, Petra Kålbäck, att rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ineras ägarråd i enlighet med gällande aktieägaravtal. 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 15 april 2021, § 5. 

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

Skickas till 
Akten 

Utvecklingschef 
Inera AB 
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§ 65/21 KS/2021/0096/003 

Revidering av reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd 

för att möjliggöra distansdeltagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 

 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen är det möjligt med deltagande på 

distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.) 

anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet 
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd. 

 
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga 

nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 5, beslutade 

Södertörns upphandlingsnämnd att föreslå Nynäshamns kommun att fatta ett likalydande beslut för 
upphandlingsnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om distansdeltagande införs i 

upphandlingsnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4, och numreringen för den 
nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya paragrafen föreslås få följande 

lydelse: 
 

 -  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  

  distans. Sådant sammanträde får 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. Lokalen 

  ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller  
  ljud. 

 

  Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till 
  nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 

 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 

 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2021, § 73. 

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

Haninge kommun 
Södertörns upphandlingsnämnd 
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§ 66/21 KS/2021/0140/003 

Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd 

för att möjliggöra distansdeltagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 

 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen, KL, är det möjligt med deltagande på 

distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.) 

anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet 
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd. 

 
Enligt 9 kap. 33 § KL ska reglementen för gemensamma nämnder antas av fullmäktige i var och en 

av de samverkande kommunerna för att vara gällande. För att ändra Södertörns 

överförmyndarnämnds reglemente krävs därför beslut hos fullmäktige i Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nynäshamns, Salem och Tyresö. 

 
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga 

nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 4, beslutade 
Södertörns överförmyndarnämnd att föreslå de samverkande kommunerna att fatta ett likalydande 

beslut som Haninge fattat för överförmyndarnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om 

distansdeltagande införs i överförmyndarnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4, 
och numreringen för den nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya 

paragrafen föreslås få följande lydelse: 
 

 -  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  

  distans. Sådant sammanträde får 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. Lokalen 

  ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller  
  ljud. 

 
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till 

  nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 
Det föreslagna tillägget överensstämmer med vad Sveriges kommuner och regioner, SKR, förslår i 

skriften ”Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar”. SKR föreslår 
att önskemål om distansdeltagande ska anmälas, men de har inte specificerat hur långt innan 

sammanträdet detta ska ske, utan detta är en fråga för kommunerna att ta ställning till utifrån hur 

lång tid som behövs till förberedelse. Södertörns överförmyndarnämnd föreslår att anmälan ska 
göras senast fem arbetsdagar innan sammanträdet äger rum. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 

 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 

 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2021, § 74. 

Yrkanden 
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Södertörns överförmyndarnämnd 
Botkyrka kommun 

Haninge kommun 

Huddinge kommun 
Salem kommun 

Tyresö kommun 
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§ 67/21 KS/2021/0116/206 

Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 

mätverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 

mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 

”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 
2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att överlämna förslag till fullmäktige om revidering av taxa 

för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans 

med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gjort en genomlysning under verksamhetsåret 2020, 
genomlysningen syftade till att synliggöra brister i samverkansavtalet som ligger till grund för 

samhällsbyggnadsnämndens och förbundets arbete. Efter genomlysningen pågår det ett arbete med 
att ta fram ett nytt avtal som uppfyller förbundsordningen med bland annat en beskrivning av 

uppgiften, avtalstid samt hur den ekonomiska ersättningen ska regleras.  

 
Plan- och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsnämnden att ta ut avgifter för plan- och 

bygglovsverksamhet där även kart- och mätverksamheten innefattas. Den föreslagna ändringen i 
taxan syftar till att avgiften ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen 

eller tjänsten. Finansieringen av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds prövningar kommer 
regleras i det kommande avtalet, förbundet kommer debitera samhällsbyggnadsnämnden för bland 

annat prövningar av vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed ett tillägg i 

taxan under tabell 12, Övriga beslut; ”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
debiteras separat.” samt att taxan ska börja gälla från och med den 1 maj 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 

mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 

2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 

”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 
2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2021, § 75. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Avdelningschef för plan- och bygglov 
Bygglovschef 
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§ 68/21 KS/2021/0022/042 

Årsredovisning 2020 - Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Nynäshamns årsredovisning för 2020. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (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 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska 
och verksamhetsmässiga resultatet.  

Respektive nämnds verksamhetsberättelse kan beställas hos kommunstyrelseförvaltningen, 
kommunstyrelsen@nynashamn.se, handlingarna sänds ut eller finns för avhämtning.  

 
Revisionsrapport har ännu inte avlämnats från revisionen för kommunen. Revisionsrapporten 
kommer att kompletteras ärendet inför beslut i kommunfullmäktige. Detta är enligt tidigare års rutin. 

Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och 

revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och 
fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns årsredovisning för 2020. 
2. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och dess 

helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2020 varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns årsredovisning för 2020. 

 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att: 

2. godkänna informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och dess helägda dotterbolag 

Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2020 varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet 

delges fullmäktige.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2021, § 110. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN), Bo Persson (L), Miriam Malm (V), Aline 
Varre (-), Ola Hägg (S) och Gill Lagerberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2021-04-15 

Kommunfullmäktige 

Ärendenummer 68/21 

 

 

 

 

Årsredovisning 2020 – Nynäshamns kommun 

En hembygd i kris och i förändring 

En kommuns främsta uppgift är att se till att varje människa får sina livsvillkor 

tillfredsställda så långt som möjligt.  

 

Det är politikens ansvar att i motgång och medgång göra allt som står i vår makt att 

förenkla livsvillkoren för våra medborgare. Vi politiker har tillsammans ställt oss i 

främsta ledet och fått medborgarnas förtroende. I en kris är det viktigt med samling 

och gemensamma krafttag. Politiker må ha olika bakgrund, egna historier från olika 

gator och olika tankar om plikt och rätt men i en kris är det just olikheterna som är 

en styrka till att finna nya lösningar.  

 

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Samhället går att förändra. Vi är 

förändringsbenägna, vi är aldrig nöjda och vi är inte rädda för att riva upp och göra 

rätt.  

 

En spacklad och skönmålad årsredovisning  
 
Statsbidrag och gåvor i form av broar och vägar har räddat det ekonomiska resultatet. 
Alliansens budget för år 2020 var redan när den beslutades underfinansierad med 38 
miljoner kronor. Nynäshamns kommuns finansiella ställning har stärkts kraftigt efter 
att den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om extra statsbidrag på grund av 
rådande pandemin. Detta har resulterar i att kommunens minskade skatteintäkter 
kompenserats samt att den underfinansierade Alliansbudgeten får ett överskott.  
 
Den underfinansierade budgeten är inte bara siffror i ett kalkylblad utan också 
medarbetare som fått erfara uppsägningar samt medarbetare som fått arbeta dubbelt 
när vikarier inte kallats in under brinnande pandemi. Bakom siffrorna om vinst för 
koncernen och skönmålande Excel dokument finns välfärdstjänster som inte har 
blivit utförda, omsorg som fått stryka på foten samt skolbarn som inte uppnår 
godkända betyg i skolan.  
 
Välfärden kommer först 
Mål & budget är Nynäshamns kommuns viktigaste styrdokument och det är 
fullmäktige som ansvarar för de finansiella målen beslutade i dokumentet. Det är fritt 
för den folkvalda församlingen att fatta beslut om resultaträkning (överskottsmål och 
avskrivning) samt balansräkning. Årsredovisningen redovisar ett överskott långt över 
2 procent samtidigt som kraftiga försämringar genomförs i välfärden med 
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uppsägning och utebliven tillsättning av medarbetare i skola, förskolan, 
parkförvaltning samt omsorgen.  
 
Kommunen lånar till extremt låg ränta (ränta 0,43 procent respektive 0,31 procent). 
Detta gör det mer ologiskt att kommunen styr in givna välfärdsbidrag till kontant 
betalning av investeringar. Det är mer logiskt att lånefinansiera långsiktiga 
investeringar än att anslagsinvestera densamma på bekostnad av vård, skola och 
omsorg.  
  
Socialdemokraternas Mål & budget för 2020 sänkte överskottsmålet för att tillskjuta 
resurser till kommunens kärnuppdrag för att tillgodoses en jämlik skola och omsorg. 
 
Finanspolitiken behöver reformeras då den förnärvarande utgör ett hinder för den 
ekonomiska och sociala utvecklingen i Nynäshamns kommun. Övertron på ett högt 
överskottsmål hindrar de kommunala välfärdsutförarna att hantera kriser samt utföra 
ett grundläggande arbete inom skola och omsorg. Det överskott som nu finns 
tillgängligt ska oavkortat gå till att förbättra välfärden och inte nedmontera den 
samma. Nynäshamns kommun är inte ett företag där vinst är ett självändamål utan 
kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för alla medborgare på ett jämlikt 
sätt.   
 
Socialdemokraternas målsättningar i den egna budgeten för 2020, fokuserade på 
sänkt arbetslöshet, ett ökat bostadsbyggande, en upprustning av infrastrukturen, 
fastigheter och inte minst satsningar på en jämlik skola och omsorg i hela 
kommunen.    
 
Nedskärningar i skola, omsorg och en smutsig kommun  
Resultatet av Alliansens mycket resurssvaga budget är; en historiskt svag skolbudget 
som började året 2020 med besparingar på 31 miljoner kronor, något som inte kan 
höja kunskapsresultaten. De kraftiga nedskärningarna har resulterat i bland annat 
större barngrupper i förskolan, uppsägning av medarbetare i skola, lägre skolpeng 
och större klasser. 
 
Socialnämnden har en historiskt svag budget, vilket fått kraftiga sociala 
konsekvenser. Allianspolitikerna har suttit med en lista och försökt stryka bort 
verksamhet till ett totalt värde av 22,5 miljoner kronor. Tur i oturen så lyckades inte 
den borgerliga Alliansen med sin ambition och delar av välfärden räddades, så som 
den kommunala hemtjänsten. Utförsäljningen av den kommunala hemtjänsten 
stoppades av ett folkuppror under namnet ”Tillsammans”.  
 
Andra besparingar som socialnämndens borgerliga politiker föreslagit är 
chockhöjning av maxtaxan samt att begränsa möjligheten med trygghetslarm för de 
äldre. Nedmonteringar av viktiga funktioner som aktivitetskoordinator, lotsfunktion, 
Rosengårdens anhörigcentrum, personlig ombudsverksamhet och boendestöd är 
kraftiga försämringar av välfärden. Under 2021, påbörjade även den borgerliga 
Alliansen försök till att avveckla trygghetsboendet Balder.  
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Skötseln av kommunens parker samt renhållningen av allmänna platser har under 
2020 blivit markant sämre, vilket retade upp många av invånarna. Ett exempel var 
renhållningen vid hamnen och badplatser som helt uteblev under inledningen av 
sommaren till följd av den snåla budgeten. Även skötseln av parker och rabatter har i 
det närmsta uteblivit. Detta är på grund av att den personal som slutade under 2020 
inte ersattes, och kvarvarande medarbetare har fått omöjliga arbetsförhållanden.  
 
Tillsammans för Nynäshamn  
Årsredovisningen beskriver en positiv ekonomisk utveckling efter att gåvor och 
statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen kommit kommunen till del.  
 
Redovisningen nämner inte bristerna i kommunens kärnuppdrag och vilka effekter 
den underfinansierade budgeten från den borgerliga Alliansen fått på välfärden. 
Redovisningen tar inte upp riskerna med det stagnerande bostadsbyggandet, 
inflyttningen till kommunen och den svaga planberedskapen.  
 
Det positiva inflyttningsnettot i kommunen är baserat på av Socialdemokraterna 
beslutade bostads och samhällsbyggnadsprojekt. Däremot ser vi med oro på den 
svaga planberedskapen för nya samhällsbyggnadsprojekt. 
   
Politiken i Nynäshamn behöver samla sig för att fokusera på kommunens 
kärnuppdrag och investeringar för långsiktiga lösningar. Socialdemokraterna har flera 
gånger bjudit in till samtal över blockgränserna. Redan 2019 erbjöd sig 
Socialdemokraterna att föra dialog om en gemensam budgetram, nytt försök gjordes 
våren 2020 efter att pandemin slog med full kraft över riket.  
 
Politiken behöver kollektivt utveckla samarbetsandan för en långsiktig reformagenda, 
tillsammans för Nynäshamn!  
 
Socialdemokraterna yrkar:  
Socialdemokraterna godkänner årsredovisningen och hänvisar samtidigt till eget 
särskilda yttrandet.  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-04-15

Särskilt yttrande gällande vår kommuns verksamhetsberättelse för år 2020

Bakgrund
Ett problem med att bedöma måluppfyllelsen är att det inte finns mål att uppnå i det av fullmäktige
antagna Mål- och budgetdokumentet för 2020-2023 från Alliansen. I kommunstyrelsens
verksamhetsberättelse görs genomgående bedömningar av måluppfyllelse utifrån åtaganden och
aktiviteter eller mål som inte är preciserade, som t.ex. “progression” eller “regression”. Det är en
missuppfattning att åtaganden och aktiviteter kan mäta måluppfyllelse. Det är först när effekten av
åtaganden och aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse kan göras. I många fall saknas
också data, eftersom de undersökningar, som skulle mäta måluppfyllelsen, inte har genomförts. Detta
gäller t.ex. medborgarundersökningen.

Att ha ospecificerade mål som “... ska öka”, “ … nöjdare”, “ … tryggare”, “ … förbättras” i Mål och
budget gör det nästintill omöjligt att mäta måluppfyllelse. Under huvudmål 1. Ekonomisk hållbarhet -
Nynäshamns kommun har en gynnsam tillväxt finns till exempel följande mål: “Antalet kommuninvånare
ska öka”. Om antalet invånare bara ökar med en person, kan man ju hävda att målet är uppnått. Nu har
ökningen varit 236 invånare till 28 811 invånare, men det är ju ändå blygsamt om man jämför med
omgivande kommuner.

Målet har fem delmål, ett bedömdes uppfyllt, två delvis uppfyllda och två uppfylldes till stor del. Den
sammanvägda bedömningen var att målet uppfylldes till stor del.

Vi anser inte att det är att uppfylla målet om ekonomisk hållbarhet att hela koncernens totala låneskuld
vid årets slut var 1 492 mkr. Bara kommunens låneskuld ökade med 215 mkr till 945 mkr. I snitt betalar
vi 0,71 % i ränta på koncernens låneskuld. Det innebär en kostnad i räntor på drygt 10 mkr / år.

Under huvudmål 2. Social hållbarhet - Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka finns åtta delmål
och samtliga uppfylldes delvis utom ett som inte går att bedöma. Även dessa mål karakteriseras av
skalor som: “... tryggare”, “ … öka”, “... nöjdare”, “ … förbättras”. Ett exempel på mål att “Kunskapsnivån
i skolan ska öka”. Detta huvudmål anses delvis uppfyllt samtidigt som det stämmer dåligt överens med
de besparingar på ca 30 miljoner som är gjorda i barn- och utbildningsnämndens ram. Det måste finnas
en överensstämmelse mellan de mål som ska uppnås och de ekonomiska förutsättningar som en
nämnd får för att kunna realisera målet.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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



Huvudmål 3. Ekologisk hållbarhet - Nynäshamns kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald
samt ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Till huvudmålet finns fyra målområden, som alla liksom
huvudmålet bedöms vara delvis uppfyllda.

Generellt sett är det få mål som är mätta över huvud taget eller där det finns ett resultat/mätvärde från
år 2020.

Om man sedan studerar nämndernas ekonomiska resultat blir man allvarligt oroad över att t.ex. Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden överskrider budget med över 13 miljoner kr. En del av underskottet är
kopplat till VA, ca 4 miljoner, men det är ändå ytterligare 9 miljoner i underskott. Hoxla-projektet, som
innebar en avbruten investering, bokfördes med en förlust för år 2020, med 4,1 mkr för borrhål för
bergvärme, som inte fungerade, en så kallad “förgävesinvestering”.

En annan “förgävesinvestering” på ca 20 miljoner var ombyggnation av Sunnerbyskolan för att anpassa
den, så att förskolan och en matsal skulle kunna byggas där. För att det skulle kunna genomföras
flyttades dessutom Sunnerbyskolans högstadium till Vanstaskolan, vilket har inneburit en mängd
problem. Det visade sig senare att det blev alldeles för dyrt att bygga in förskolan och matsalen i
Sunnerbyskolan, inte minst för att byggnaden var i mycket sämre skick än vad man först trodde.
Förutom 20 mkr i “förgävesinvestering” minskade även skolkapaciteten i Sorunda med 300 elevplatser i
och med detta projekt. Barn- och utbildningsnämnden kompenserades för denna “förgävesinvestering”
med 17 miljoner kronor. Utan detta extra tillskott hade Barn- och utbildningsnämnden haft ett större
underskott i sin budget.

För oss är det tydligt att budgetramarna från Alliansen har gjort det till en mycket stor utmaning för
nämnderna att hålla sina budgetar.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunfullmäktige,
i Kommunstyrelsen ersättare i Kommunstyrelsen,
samt i Barn- och utbildningsnämnden samt i Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 69/21 KS/2021/0029/007 

Revisionsrapport för år 2020 och ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

2. bevilja ansvarsfrihet för år 2020 för kommunstyrelse, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa 
organ. 

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

Ärendet 
Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad 30 mars 2021 tillstyrkt att ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, de övriga nämnderna och enskilda ledamöter i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Presentation av revisionsberättelsen 

Kenneth Åhs (S) presenterar revisionsberättelsen och granskningen av kommunstyrelsen och övriga 
nämnder. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till om revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna. 

2. Bifall eller avslag till frågan om ansvarsfrihet ställs nämnd för nämnd. Tjänstgöring och jäv 
redovisas under respektive nämnd. 

Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jäv 
Donald Löfving (SD), Marcus Svinhufvud (M), Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP), Gill 

Lagerberg (S), Johan Forsman (S) och Jimmy Norell (M) deltar inte i handläggningen på grund av 
jäv. 
 

Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Marcus Svinhufvud (M). 

Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN). 
Mohamed Jimale (MP) tjänstgör istället för Emma Solander (MP). 

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Gill Lagerberg (S). 
Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S). 

 
Georgios Tsiouras (M) avstår från att bli inkallad för tjänstgöring. 

 
Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 
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Valnämnden 

Jäv 
Björn Larsson (SD), Bo Persson (L) och Gunnel Jonsson (M) deltar inte i handläggningen på grund 

av jäv. 
 

Johan Harding (L) tjänstgör istället för Bo Persson (L). 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Gunnel Jonsson (M). 

Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Kommunstyrelsen 

Jäv 
Patrik Isestad (S), Harry Bouveng (M), Donald Löfving (SD), Ola Hägg (S), Agneta Tjärnhammar 
(M), Jean-Claude Menot (SD), Inger Andersson (S), Sophia Stureson (L), Bodil Toll (M), Janice Boije 

Junerud (S), Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP), Rolf Hofsten (PPiN), Håkan Svanberg (M), 
Per Ranch (SN), Per Malmsten (M) och Roland Junerud (S) deltar inte i handläggningen på grund av 
jäv. 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S). 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). 
Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD). 

Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Ola Hägg (S). 

Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M). 
Kaisa Persson (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson (L). 

Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M). 
Hans Owe Krafft (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN). 

Mohamed Jimale (MP) tjänstgör istället för Emma Solander (MP). 
Robert Norberg (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN) 

Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN). 

 
Georgios Tsiouras (M) avstår från att bli inkallad för tjänstgöring. 

 
Kommunfullmäktige består av 35 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(31) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-04-15  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 

Jäv 
Ola Hägg (S), Janice Boije Junerud (S), Antonella Pirrone (KD), Sophie Sandin (V), Roland Junerud 

(S), Eva Wennerberg (C), Fredrik Sönnergren (M), Johann Wolf (SD), Gunnel Jonsson (M) och 
Noomi Hertzberg Öberg (KD) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Ola Hägg (S). 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Antonella Pirrone (KD). 
Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Roland Junerud (S). 

Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C). 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M). 
Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Johann Wolf (SD). 

 
Georgios Tsiouras (M) avstår från att bli inkallad för tjänstgöring. 

 
Jimmy Norell (M) tjänstgör som ordförande. 

 
Kommunfullmäktige består av 38 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Jäv 
Maria Gard Günster (C), Daniel Jobark (S) Björn Larsson (SD), Per Malmsten (M), Fredrik 

Sönnergren (M), Johann Wolf (SD) och Bengt Holwaster (MP) deltar inte i handläggningen på grund 

av jäv. 
 

Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Maria Gard Günster (C). 
Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Daniel Jobark (S) 

Carl Marcus (SD) tjänstgör istället för Björn Larsson (SD). 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Per Malmsten (M). 
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M). 

Mohamed Jimale (MP) tjänstgör istället för Bengt Holwaster (MP). 
 
Jimmy Norell (M) tjänstgör som ordförande. 

Kommunfullmäktige består av 40 beslutande ledamöter. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Jäv 
Donald Löfving (SD), Bodil Toll (M), Maria Gard Günster (C), Helen Sellström-Edberg (S), Johnny 

Edholm (S), Per Ranch (SN), Eva Wennerberg (C), Fredrik Sönnergren (M), Gunnel Jonsson (M) och 
Noomi Hertzberg Öberg deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M). 

Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Maria Gard Günster (C). 
Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S). 

Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN). 

Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M). 
Anders Karlsson (M) tjänstgör istället för Gunnel Jonsson (M) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD). 
 
Jimmy Norell (M) tjänstgör som ordförande. 

Kommunfullmäktige består av 38 beslutande ledamöter.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag. 

Skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder 

 

  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2021-04-15 

Kommunfullmäktige 

Ärendenummer 69/21 

 

 

 

 

Socialdemokraternas särskilda yttrande om 
Revisionsberättelse år 2020 
 
 
Revisorernas granskningar under 2020 har påvisat allvarliga brister beträffande 
framför allt kommunstyrelsens och socialnämndens arbete. Viss kritik har även 
riktats till barn- och utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Socialdemokraterna ser allvarligt på revisionskollegiets synpunkter och tar politiskt 
ansvar för att åtgärda de brister som har kommit fram. Bland annat är avsaknaden av 
en hållbar och tydlig koncernstrategi kommunstyrelsens ansvar. 
 
Som revisionen visar så finns det idag individer med mycket omfattande 
hemtjänstbehov som inte får plats på ett vård- och omsorgsboende. Därutöver 
indikerar prognoser att platsbehovet kommer att öka i framtiden. Revisionens 
slutsats är att socialnämnden har saknat både resurser och en plan för att bedriva 
utvecklingsarbete i linje med det Äldrepolitiska programmet under 2020. 
 
Nynäshamns kommun behöver en långsiktig strategi för framtagandet av bostäder 
och samlingslokaler för såväl yngre som äldre medborgare. Förebyggande insatser 
ökar livskvalitén och handlar om att agera före något oönskat händer. Vår kommun 
behöver ökade resurser för att genomföra de förebyggande åtgärderna, vilka medför 
lägre kostnader för kommunens service i längden. Socialdemokraterna delar 
revisionens iakttagelse av frånvaron av politisk följsamhet att sjösätta det 
Äldrepolitiska programmet. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i april 2017, gäller det Äldrepolitiska programmet 
från 2016 till 2026. Programmet är menat att revideras minst en gång per 
mandatperiod.  
 
Tidsmässigt har programmet till 2021-03-31 varit gällande i 47 månader, fördelat på 
20 månader under föregående mandatperiod och 27 månader på innevarande. Att 
genomföra en revidering av programmet med påföljden att ett nytt beslut i 
fullmäktige ska tas, kan uppskattas till cirka ett års arbete. Detta innebär att ett nytt 
förankrat tvärpolitiskt program kan vara gällande först hösten 2022.  
 
Socialnämndens ordförande borde ha tagit initiativ till att påbörjat en 
utvärderingsprocess för att kartlägga om programmet ska revideras. Med facit i hand 
borde initiativet tagits i september 2019. 
 
 



 

 2(2) 

 

Kommunfullmäktige har antagit och godkänt årsredovisning för 2020 och 
kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Den 
godkända årsredovisningen redogör dock inte på ett tydligt sätt att det är gåvor och 
oförutsedda statliga bidrag som har räddat en i grunden underfinansierad budget. 
Utan tillskott av gåvor eller manna från himlen skulle kommunens resultat varit 
negativt.  
 
Revisionen redogör för att såväl socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden 
har prognostiserat större ekonomiska underskott under året. Tack vare regeringens 
extra bidrag till följd av covid-19 kunde socialnämnden nolla sitt underskott i slutet 
av året, men det säger lite om vad socialnämndens ansvarsområden har fått utstå 
under året på grund av resursbrist.  
 
Bakom det positiva resultatet och enorma besparingar är det medborgarnas tjänster 
som inte är utförda och personal som jobbar dubbelt för att täcka för vakanser.  
Årsredovisningen i sin helhet ger bilden av elegans men vart är politikens ansvar för 
de äldre och för skolan?   
 
Den borgerliga Alliansen beskriver i årsredovisningen en ekonomisk vinst men inte 
de negativa effekter som välfärden har fått utstå. Under 2020 har politiken sagt upp 
två lokaler i Folkets Hus samtidigt som det annonserat att nya lokaler i Folkets Hus 
kan komma att hyras efter att ytor på trygghetsboendet Balder blir uppsagda. Ena 
handen tar och den andra lägger till. Vart är den politiska visionen? 
 
Socialdemokraterna ser som ovannämnt allvarligt på revisionskollegiets synpunkter 
och avser att ta politiskt ansvar för att åtgärda de brister som har kommit fram. 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamns kommuns kommunfullmäktige 
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§ 70/21 KS/2021/0129/141 

Förslag till beslut om vidare stödåtgärder för näringslivet 

utifrån Coronapandemin 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fortsatt slopa avgifter för kommunal markupplåtelse för uteserveringar och lokala 

företag som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med 

december 2021. 
2. Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär 

anstånd med fakturor, kan även fortsatt ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller 
alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, 

bygglov, anmälan och tillsyn, som längst till och med december 2021. 

3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas 
av coronapandemin och gällande restriktioner och önskar korta betalningstiden, som 

längst till och med december 2021. 
4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom 

utpekat drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag (januari-mars 2021), under 
förutsättning att detta godkänns av EU-kommissionen och beslutas.  

5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande 

möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn 
för företag inom utpekat drabbade branscher.  

6. 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 kr per person till 

kommunanställda att handla för hos valfritt företag som vill ta emot värdebeviset som 
betalning för varor eller tjänster. 

7. överföra 1 mnkr från ofördelade medel till kommunstyrelsen och att 
ekonomiavdelningen tillförs dessa medel. 

Ärendet 
Delar av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till 
coronapandemin, restriktioner som ännu gäller och i vissa fall blivit ännu hårdare. Många företag 

vittnar om tappade intäkter, svårigheter med likviditeten och ökade kostnader till följd av arbetet för 
att minska smittspridningen. Nedan redovisade åtgärder är menat att generellt minska den negativa 

påverkan på näringslivet samt visar också på kommunens vilja att stötta drabbade företag. 
 

MARKUPPLÅTELSE  

Bakgrund: Många serveringar och butiker har till följd av smittspridningen och myndigheters 
restriktioner och uppmaningar till människor att ”stanna hemma, ställa in och skjuta upp”, tappat 

största delen av sina kunder. Även förändringen av tidpunkt då alkohol måste sluta att serveras och 
restauranger och dylikt måste stäng, har påverkat negativt. Att använda sina uteserveringar, eller 

flytta ut en del av försäljningen gör att kunderna kan besöka serveringar och butiker på ett säkrare 

sätt, och att företagen trots tomma lokaler och tidigare stängning, kan få en intäkt. 
 

Åtgärd 1: Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas även fortsatt, för uteserveringar och lokala 
företag som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med december 2021. 
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Syfte med förslaget: Skapa fortsatta förutsättningar för företag inom besöksnäring och handel som 

tappat stora delar av sina kunder och intäkter till följd av coronapandemin och gällande 

restriktioner.  
 

Intäktsbortfall april till och med december 2020 kopplade till åtgärden: 267 000 kr. 
Intäktsbortfall januari till och med mars 2021: 24 000 kr 

 
Budgetpåverkan: Intäktsbortfall hos Stadsmiljöavdelningen för markupplåtelse under april-december 

2021 är beräknat till cirka: 270 000 kr. 

(Fler aktörer kan komma in med ansökan om att använda allmän platsmark, men dessa intäkter 
finns inte budgeterade.) 

 
FAKTUROR, PÅMINNELSER, INKASSO MM 

Bakgrund: Det rådande läget leder till att många företag har stora problem med likviditeten.  

 
Åtgärd 2: Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär 

anstånd med fakturor, kan även fortsatt ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller alla 
kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och 

tillsyn, som längst till och med december 2021. 
 

Åtgärd 3: Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas av 

coronapandemin och gällande restriktioner som önskar korta betalningstiden, som längst till och 
med december 2021. 

 
Syfte: Åtgärderna bibehålls för att kunna hjälpa företag att klara likviditeten.  

Budgetpåverkan: Liten eller obefintlig.  

 
HYROR OCH ARRENDEN 

Bakgrund: Regeringen föreslår att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran 
som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är 

tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska 

svårigheter med anledning av pandemin.  
 

Åtgärd 4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% till drabbade hyresgäster inom 
utpekat utsatta branscher under januari-mars 2021, i linje med Regeringens förslag. Detta under 

förutsättning att förslaget godkänns av EU-kommissionen och beslutas.  
 

Syfte: Förslaget är ämnat att underlätta för företag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin 

och restriktioner, att klara sin likviditet.  
 

Intäktsbortfall kopplade till åtgärden under 2020: 143 000 kr.  
Budgetpåverkan: Oklart, då det beror på omfattningen av önskad hjälp.  
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AVGIFTER FÖR ALKOHOLTILLSYN OCH HÄLLSOSKYDDSTILLSYN 
Bakgrund: Restaurangbranschen, hotell och andra tillfälliga boenden och gym har drabbats hårt av 

pandemin och de restriktioners om införts. Ett möjligt ytterligare stöd är att inte ta ut avgifter för 

Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn, för företag i dessa branscher, något som förvaltningen anser 
vore en bra åtgärd.  

 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smofh) ansvarar för medlemskommunernas (Haninge, 

Tyresö och Nynäshamn) tillsyn inom flera lagstiftningar. Förbundet är en egen juridisk person, vilket 
innebär att likabehandlingsprincipen gäller inom förbundets hela tillsynsområde. Av den anledningen 

måste medlemskommunerna fastställa likalydande taxor samt att tillämpningen av dessa skall vara 

enhetlig inom förbundet. Det får inte skilja sig åt beroende på vilken kommun företaget befinner sig 
i. Kommunerna behöver tid för att hitta och ta beslut kring en gemensam väg framåt i frågan om 

tillsynsavgifterna. Smohf kommer att senarelägga sina fakturor för tillsyn kopplat till 
serveringstillstånd samt livsmedelstillstånd. Detta ger företagen andrum och hjälp i akuta problem 

med likviditeten och kommunerna ges tid att arbeta fram ett gemensamt beslut i frågan.  

 
Åtgärd 5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande 

möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn för företag 
inom utpekat drabbade branscher. 

 
Syfte: Hjälpa drabbade företag att klara likviditetsproblem.  

 

CORONASÄKRA MÖTESPLATSER 
Bakgrund: För att hjälpa till att öka attraktiviteten i centrum och på så sätt hjälpa fler företag att 

överleva i pandemin kommer ett förslag om att skapa coronasäkra mötesplatser i centrum - för att 
skapa trivsel och öka kundunderlaget till butikerna på ett smittsäkert sätt. Människor längtar efter 

att komma ut och efter umgänge. Förslaget är att möjliggöra detta på ett säkert sätt ur 
smittspridningssynpunkt.  

Åtgärd 6: Göra en extra satsning för en attraktiv miljö om en miljon kronor för att skapa 
coronasäkra mötesplatser under vår och sommar, i centrala Nynäshamns stadskärna, Ösmo samt 

Sunnerby och Spångbro. Detta sker genom ett nära samarbete mellan Näringslivsenheten, 

Stadsmiljöavdelningen, företagare, fastighetsägare och Stadskärneföreningen. Det kan exempelvis 
handla om pop-upp-lekplatser, tillfälliga gräs- och sandytor, utelek, flaggspel, blommor, möblemang 

etc. Vissa delar torde även kunna flyttas mellan de olika tätorterna, och målet är att så mycket som 
möjligt går att återanvända. Dialog om samverkan föreslås även att föras med författarna till 
medborgarförslaget ”Idéskiss Banantorget” och fastighetsägare. 

Syfte: Underlätta för människor att träffas på centrala platser på ett coronasäkert sätt, skapa 

inbjudande miljöer och trivsel på platser med handel och service, vilket bidrar till ökat kundunderlag 
till företagen. Samt att vi samtidigt möjliggör för lokala företag att flytta ut delar av sin verksamhet 
ger ytterligare förutsättningar för en coronasäker handel. 

Budgetpåverkan: En miljon kronor tillförs Samhällsbyggnadsnämndens stadsmiljöavdelning. 
Pengarna ska i sin helhet gå till ovan satsning.  

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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fortsatt slopa avgifter för kommunal markupplåtelse för uteserveringar och lokala företag 

som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med december 2021. 
2. Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär anstånd 

med fakturor, kan även fortsatt ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller alla kommunala 
fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och tillsyn, 

som längst till och med december 2021. 
3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas av 

coronapandemin och gällande restriktioner och önskar korta betalningstiden, som längst till och 

med december 2021. 
4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat 

drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag (januari-mars 2021), under förutsättning 
att detta godkänns av EU-kommissionen och beslutas.  

5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande 

möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn för 
företag inom utpekat drabbade branscher.  

6. Göra en extra satsning om en miljon kronor, för att skapa coronasäkra mötesplatser i centrala 
Nynäshamns stad, Ösmo och Sunnerby och Spångbro.   

 

Efter att krisledningsnämnden beslutade att återremittera beslutspunkt 6, föreslår förvaltningen: 
Krisledningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 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. 

Krisledningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Krisledningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fortsatt slopa avgifter för kommunal markupplåtelse för uteserveringar och lokala 

företag som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med 

december 2021. 
2. Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär 

anstånd med fakturor, kan även fortsatt ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller 
alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, 

bygglov, anmälan och tillsyn, som längst till och med december 2021. 

3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas 
av coronapandemin och gällande restriktioner och önskar korta betalningstiden, som 

längst till och med december 2021. 
4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom 

utpekat drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag (januari-mars 2021), under 
förutsättning att detta godkänns av EU-kommissionen och beslutas.  

5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande 

möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn 
för företag inom utpekat drabbade branscher.  

6. 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. 
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7. överföra 1 mnkr från ofördelade medel till kommunstyrelsen och att 
ekonomiavdelningen tillförs dessa medel. 

 

Ärendet behandlades på krisledningsnämndens sammanträden den 18 respektive 23 mars 2021, § 2 
och § 5. Den 18 mars beslutade krisledningsnämnden att återremittera beslutspunkt 6 i 

förvaltningens förslag. Krisledningsnämnden behandlade ärendet igen den 23 mars då två nya 
förslag till beslut tillfördes. Krisledningsnämnden begärde även förtydligande av summan för 

värdebeviset, förvaltningen har förtydligat detta i en bilaga tillhörande tjänsteskrivelsen. Summan 
föreslås fastställas till 400 kronor. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kommundirektör 

Näringslivschef 
Planeringschef 

Ekonomichef 

Samhällsbyggnadschef 
Mark- och exploateringschef 

Stadsmiljöchef 
Avdelningschef plan, stab och bygglov 

Bygglovschef 

VA-chef 
Personalchef 
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§ 71/21 KS/2021/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Ola Hägg (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) angående 
sanering av våra kuster och kvarlämnade vrak 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen angående sanering av våra kuster och kvarlämnade 
vrak är färdigbehandlad. 

Ärendet 
KS/2020/0014/101-11 
Ola Hägg (S) har den 18 februari inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Harry Bouveng (M) angående sanering av våra kuster och kvarlämnade vrak. 

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) har besvarat interpellationen skriftligt. 

Interpellationen debatteras. 

Skickas till 
Akten 
Harry Bouveng  
Ola Hägg 
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