
 

PROTOKOLL Sida 1(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-02-10 
Anslaget sätts upp: 2022-02-18     Anslaget tas ned: 2022-03-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 

Underskrift         Utdragsbestyrkande 
       Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2022-02-10 klockan 19.00–19.44. 

Beslutande 
Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 17–28

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-17 klockan 18.00. 

Underskrifter 

Fredrik Sönnergren (M) 
ordförande 

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

Matilda Ekh 
sekreterare 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 1(19) 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2022-02-10 klockan 19.00-19.44. 

Beslutande 
Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 17-28 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-17 klockan 18.00. 

Underskrifter 

Fredrik Sönnergren (M) 
ordförande 

Helen Sellström-Edberg (S) 
justera re 

Jimmy Norell (M) 
justera re 

Matilda Ekh 
sekreterare 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-02-1 D 
Anslaget sätts upp: 2022-02-18 Anslaget tas ned: 2022-03-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 

Anslag 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
Matilda Ekh 



 

PROTOKOLL Sida 2(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 
Sophia Stureson (L) 
Bodil Toll (M)  
Marcus Svinhufvud (M) 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Svanberg (M) 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Bo Persson (L) 
Per Malmsten (M) 
Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S) 
Gunnel Jonsson (M) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande 

Deltar på distans: 
Ola Hägg (S) 
Lena Dafgård (SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 
Inger Andersson (S) 
Tony Nicander (V) 
Maria Gard Günster (C) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 
Antonella Pirrone (KD) 
Per Ranch (SN) 
Emma Solander (MP) 
Björn Larsson (SD) 
Greta Olin Landström (PPiN) 
Erik Runeborg (-) från klockan 19.11 §§ 23–28 
Agneta Hagström (M) 
Johnny Edholm (S) 
Jan-Erik Ljusberg (-) 
Erika Nilsson (V)  
Johann Wolf (SD) 
Roland Junerud (S) 
Carl Marcus (SD) 
Hans Owe Krafft (SN) 
Johan Forsman (S) 
Bengt Holwaster (MP) 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 2(19) 

Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 
Sophia Stureson (L) 
Bodil Toll (M) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Svanberg (M) 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Bo Persson (L) 
Per Malmsten (M) 
Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S) 
Gunnel Jonsson (M) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) tjänstgör istället för Noomi Hertzberg Öberg (KD) 
Jimmy Norell (M) l :e vice ordförande 

Deltar pä distans: 
Ola Hägg (S) 
Lena D a f g r d  (SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 
Inger Andersson (S) 
Tony Nicander (V) 
Maria Gard Gunster (C) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 
Antonella Pirrone (KD) 
Per Ranch (SN) 
Emma Solander (MP) 
Björn Larsson (SD) 
Greta Olin Landström (PPiN) 
Erik Runeborg (-) från klockan 19.11 $5 23-28 
Agneta Hagström (M) 
Johnny Edholm (S) 
Jan-Erik Ljusberg (-) 
Erika Nilsson (V) 
Johann Wolf (SD) 
Roland Junerud (S) 
Carl Marcus (SD) 
Hans Owe Krafft (SN) 
Johan Forsman (S) 
Bengt Holwaster (MP) 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 3(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

Ej tjänstgörande ersättare 
Christina Sönnergren (M) 
Otto Svedenblad (M)  
Kaisa Persson (L) 
Bengt Dahlby (V) 

Deltar på distans: 
Annie Östlingsson (M) 
Fredrik Brodin (M) 
Anders Karlsson (M)  
David Öberg (KD) 
Amanda Hedström (S) 
Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Recep Erdal (V) 
Irene Ångström (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Robert Norberg (PPiN) 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 3(19) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Christina Sönnergren (M) 
Otto Svedenblad (M) 
Kaisa Persson (L) 
Bengt Dahlby (V) 

Deltar pä distans: 
Annie Östlingsson (M) 
Fredrik Brodin (M) 
Anders Karlsson (M) 
David Öberg (KD) 
Amanda Hedström (S) 
Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Recep Erdal (V) 
Irene Ångström (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Robert Norberg (PPiN) 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 4(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 17/22

Upprop och anmälningar om förhinder 
Upprop förrättas. 

Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter under §§ 17–22 samt av 41 ledamöter under §§ 23–28. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 4(19) 

§ 17/22 

Upprop och anmälningar om förhinder 

Upprop förrättas. 

Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter under§§ 17-22 samt av 41 ledamöter under§§ 23-28. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 5(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 18/22 KS/2022/0039/008 

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

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 januari 
2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 27 januari 2022. Kallelse infördes i 
Nynäshamns Posten den 1 februari 2022.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 5(19) 

§ 18/22 KS/2022/0039/008 

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

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 januari 
2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 27 januari 2022. Kallelse infördes i 
Nynäshamns Posten den l februari 2022. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 6(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 19/21

Justering av sammanträdets protokoll 
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helen Sellström-Edberg (S) och Jimmy Norell (M) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 17 februari 
2022 klockan 18.00. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 6(19) 

§ 19/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helen Sellström-Edberg (S) och Jimmy Norell (M) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 17 februari 
2022 klockan 18.00. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 7(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 20/22 KS/2022/0010/102 

Avsägelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Halina Juskiv (S) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2. Khloud Al Refai (S) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet 
KS/2022/0010/102-7 
Halina Juskiv (S) har den 21 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

KS/2022/0010/102-8 
Khloud Al Refai (S) har den 28 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Skickas till 
Akten 
HR 
Troman 
Halina Juskiv 
Khloud Al Refai 
Kultur- och fritidsnämnden 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 7(19) 

§ 20/22 

Avsägelser 

KS/2022/0010/102 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

l. Halina Juskiv (S) frän sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
2. Khloud Al Refai (S) frän sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet 
KS/2022/00 l 0/102-7 
Halina Juskiv (S) har den 21 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

KS/2022/00 l 0/102-8 
Khloud Al Refai (S) har den 28 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Skickas till 
Akten 
HR 
Troman 
Halina Juskiv 
Khloud Al Refai 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 8(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 21/22 KS/2022/0008/102 

Valärenden 
Inga valärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 8(19) 

§ 21/22 

Va lä renden 
Inga valärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten 

KS/2022/0008/102 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 9(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 22/22 KS/2022/0042/008 

Revisorerna 
Revisor Karin Ferm (SD) informerar om revisionsgruppens uppdrag vars uppgifter styrs av 
kommunallagens nionde kapitel. Där ingår grundläggande granskning av den kommunala 
verksamheten som innefattar årsredovisning inklusive sammanställd redovisning, upprätta en 
särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och granskningen av tillförlitligheten i den 
interna kontrollen.  

Kontrollen av intern styrning och kontroll (ansvarsutövande) ingår också i revisorernas uppgifter. 
Revisorerna ska enligt Kommunallagen 9 kap 7 § ”pröva om den kontroll som görs inom nämnderna 
är tillräcklig”. 

En djupare genomgång och en utbildning kring revisorernas uppgifter, kommer revisionsgruppen 
tillsammans med fullmäktiges presidium att ha på fullmäktigemötet den 12 maj.  

Planering av revisionsinsatserna är en viktig och grundläggande del i revisionsprocessen. 
Utgångspunkten är att revisionsarbetet skall inriktas på väsentliga områden där det kan finnas risk 
för att väsentliga fel uppstår som kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och 
redovisning. Revisorerna avser därför att årligen i olika omfattning arbeta med analyser av 
väsentlighet och risk. 

Revisorernas ambition är även att inom ramen för revisionsuppdraget vara ett stöd för nämnderna i 
arbetet med att utveckla den interna kontrollen. För att möjliggöra detta krävs en nära dialog med 
granskad nämnd/styrelse. 

Närmast kommer revisionsgruppen att bjuda in barn- och utbildningsnämndens samt näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämndens presidium för att ställa frågor som rör skolorna.  

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 9(19) 

§ 22/22 

Revisorerna 

KS/2022/0042/008 

Revisor Karin Ferm (SD) informerar om revisionsgruppens uppdrag vars uppgifter styrs av 
kommunallagens nionde kapitel. Där ingår grundläggande granskning av den kommunala 
verksamheten som innefattar årsredovisning inklusive sammanställd redovisning, upprätta en 
särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och granskningen av tillförlitligheten i den 
interna kontrollen. 

Kontrollen av intern styrning och kontroll (ansvarsutövande) ingår också i revisorernas uppgifter. 
Revisorerna ska enligt Kommunallagen 9 kap 7 § "pröva om den kontroll som görs inom nämnderna 
är tillräcklig". 

En djupare genomgång och en utbildning kring revisorernas uppgifter, kommer revisionsgruppen 
tillsammans med fullmäktiges presidium att ha på fullmäktigemötet den 12 maj. 

Planering av revisionsinsatserna är en viktig och grundläggande del i revisionsprocessen. 
Utgångspunkten är att revisionsarbetet skall inriktas på väsentliga områden där det kan finnas risk 
för att väsentliga fel uppstår som kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och 
redovisning. Revisorerna avser därför att årligen i olika omfattning arbeta med analyser av 
väsentlighet och risk. 

Revisorernas ambition är även att inom ramen för revisionsuppdraget vara ett stöd för nämnderna i 
arbetet med att utveckla den interna kontrollen. För att möjliggöra detta krävs en nära dialog med 
granskad nämnd/styrelse. 

Närmast kommer revisionsgruppen att bjuda in barn- och utbildningsnämndens samt näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämndens presidium för att ställa frågor som rör skolorna. 

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 10(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 23/22 KS/2022/0006/101 

Inkomna ärenden 
Inga inkomna ärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 10(19) 

§ 23/22 

Inkomna ärenden 

KS/2022/0006/101 

Inga inkomna ärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 11(19) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

§ 24/22 KS/2022/0006/101 

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0035/008-5 
Socialnämnden har den 15 december 2021, § 173, beslutat att överlämna förvaltningens rapport till 
kommunfullmäktige. 

KS/2021/0008/102-76 
Länsstyrelsens Stockholm har utsett Hans-Ove Krafft (SN) till ledamot i kommunfullmäktige istället 
för Aline Varre (-) samt Håkan Falk till ny ersättare för Sorundanet Nynäshamns kommunparti. Båda 
valen började gälla från och med den 20 december 2021. Håkan Falk har inkommit med en 
avsägelse och entledigades från sin plats vid kommunfullmäktige förra sammanträde. 

KS/2021/0008/102-77 
Länsstyrelsen Stockholm har Erika Nilsson (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Sofie 
Sandin (V). Till ny ersättare har Länsstyrelsen utsett Recep Erdal (V). Båda valen började gälla från 
och med den 20 december 2021. 

KS/2018/0377/061-5 
Kommunstyrelsen har den 16 december 2021, § 427, beslutat att anse medborgarförslag om hiss 
vid gamla sjukhuset som besvarat. 

KS/2019/0551/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 11, beslutat om att anta förvaltningens 
yttrande som sitt eget och avslå medborgarförslaget om att sätta upp trafikskyltar för 
gångtrafikanter på Strandvägen. 

KS/2020/0075/0103/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 12, beslutat att avslå medborgarförslaget 
om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – Frejgatan. 

KS/2020/0166/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 13, beslutat gällande medborgarförslag om 
att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och Fredsgatan till någon form av väg för 
motorfordon. Nämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och anse förslaget 
vara besvarat, samt att föreslå kommunstyrelsen att utreda gångfartsområdet då det rör 
övergripande trafikplanering. 

KS/2020/0279/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 14, beslutat att anta förvaltningens svar som 
sitt eget och avslå medborgarförslaget gällande att den nya parkeringsplatsen på 
Ringvägen/Strandvägen görs mindre, tidsbegränsas med mera. 

KS/2020/0303/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 15, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och avslå medborgarförslaget gällande att upprätta en skyddsväg (övergångsställe) i 
korsningen Vårfruvägen och Utsiktsvägen. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Sida 11(19) 

§ 24/22 

Meddelanden 

KS/2022/0006/101 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0035/008-5 
Socialnämnden har den 15 december 2021, § 173, beslutat att överlämna förvaltningens rapport till 
kommunfullmäktige. 

KS/2021/0008/102-76 
Länsstyrelsens Stockholm har utsett Hans-Ove Krafft (SN) till ledamot i kommunfullmäktige istället 
för Aline Varre (-) samt Håkan Falk till ny ersättare för Sorundanet Nynäshamns kommunparti. Båda 
valen började gälla från och med den 20 december 2021. Håkan Falk har inkommit med en 
avsägelse och entledigades från sin plats vid kommunfullmäktige förra sammanträde. 

KS/2021/0008/102-77 
Länsstyrelsen Stockholm har Erika Nilsson (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Sofie 
Sandin (V). Till ny ersättare har Länsstyrelsen utsett Recep Erdal (V). Båda valen började gälla från 
och med den 20 december 2021. 

KS/2018/0377/061-5 
Kommunstyrelsen har den 16 december 2021, § 427, beslutat att anse medborgarförslag om hiss 
vid gamla sjukhuset som besvarat. 

KS/2019/0551/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 11, beslutat om att anta förvaltningens 
yttrande som sitt eget och avslå medborgarförslaget om att sätta upp trafikskyltar för 
gängtrafikanter pa Strandvägen. 

KS/2020/007 5/0 l 03/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 12, beslutat att avslå medborgarförslaget 
om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen - Frejgatan. 

KS/2020/0166/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 13, beslutat gällande medborgarförslag om 
att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och Fredsgatan till någon form av väg för 
motorfordon. Nämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och anse förslaget 
vara besvarat, samt att föreslå kommunstyrelsen att utreda gångfartsområdet då det rör 
övergripande trafikplanering. 

KS/2020/0279/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 14, beslutat att anta förvaltningens svar som 
sitt eget och avslå medborgarförslaget gällande att den nya parkeringsplatsen på 
Ringvägen/Strandvägen görs mindre, tidsbegränsas med mera. 

KS/2020/0303/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 15, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och avslå medborgarförslaget gällande att upprätta en skyddsväg (övergångsställe) i 
korsningen Värfruvägen och Utsiktsvägen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 12(19) 
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KS/2020/0339/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 16, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget samt att avslå medborgarförslaget om att installera farthinder på vissa delar av 
Ringvägen. Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns 
möjlighet att vidta hastighetssänkande åtgärder längs hela Strandvägen och att 
samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterar att tillgänglighetsanpassa övergångsstället vid NSS under 
2022. 

KS/2020/0396/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 17, beslutat att ta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslaget om hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn 
som besvarat. 

KS/2020/0410/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 18, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslag om att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på 
Heimdal besvarat. 

KS/2020/0424/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 19, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslaget om att separera gång- och cykelbana och biltrafik på 
förlängningen av Grönviksvägen mot Norvik som besvarat. 

KS/2020/0423/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 20, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och avslå medborgarförslaget om parkeringsplatser utanför förskolan Breddal i Ösmo. 

KS/2020/0490/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 21, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslaget om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, 
Kölvägen och Aktervägen på Sandhamn som besvarat. 

KS/2020/0483/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 22, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag 
att undersöka möjligheten att genomföra en tävling om att designa ”Nynäshamnssoptunnan”. 
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KS/2020/0339/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 16, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget samt att avslå medborgarförslaget om att installera farthinder på vissa delar av 
Ringvägen. Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns 
möjlighet att vidta hastighetssänkande åtgärder längs hela Strandvägen och att 
samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterar att tillgänglighetsanpassa övergångsstället vid NSS under 
2022. 

KS/2020/0396/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 17, beslutat att ta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslaget om hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn 
som besvarat. 

KS/2020/0410/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 18, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslag om att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på 
Heimdal besvarat. 

KS/2020/0424/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 19, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslaget om att separera gång- och cykelbana och biltrafik på 
förlängningen av Grönviksvägen mot Norvik som besvarat. 

KS/2020/0423/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 20, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och avslå medborgarförslaget om parkeringsplatser utanför förskolan Breddal i Ösmo. 

KS/2020/0490/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 21, beslutat att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och anse medborgarförslaget om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, 
Kölvägen och Aktervägen på Sandhamn som besvarat. 

KS/2020/0483/061 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 januari 2022, § 22, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag 
att undersöka möjligheten att genomföra en tävling om att designa "Nynäshamnssoptunnan". 
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§ 25/22 KS/2022/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 
Inga inkomna interpellationer behandlades. 
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§ 25/22 KS/2022/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
far väckas, samt behandling av frägor 
Inga inkomna interpellationer behandlades. 
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§ 26/22 KS/2022/0065/008 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande
daterat 2022-01-05.

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning.

Ärendet 
Ersättarkvot 
I 5 kap. 8 § Kommunallagen (2017:725) anges att det för ledamöterna i fullmäktige ska finnas 
ersättare. Det är fullmäktige som bestämmer hur många dessa ska vara. Antalet ska utgöra en viss 
andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslut om ersättare 
ska fattas före utgången av februari månad det år då val till kommunfullmäktige hålls. Beslut om 
antal ersättare kan antingen ske genom en bestämmelse i arbetsordningen eller genom ett särskilt 
beslut. 

Fram till den 1 januari 2016 hade 1 § i fullmäktiges arbetsordning följande lydelse. 

Fullmäktige har 41 ledamöter. 

Antalet ersättare skall för varje parti som har erhållit plats i fullmäktige vara hälften av det 
antalet platser som partiet har erhållit, om inte tillämpningen av vallagen leder till att ett 
annat antal ska utses. 

Genom en revidering den 17 november 2015 § 146 beslutade kommunfullmäktige att ta bort det 
andra stycket. Av beslutsunderlaget framgår att revideringen motiverades av att antalet ersättare 
reglerades i kommunallagen och vallagen och att det därför inte var nödvändigt att reglera detta 
även i arbetsordningen. Revideringen låg i linje med SKR:s (då SKL:s) förslag till 
normalarbetsordning. 

SKR:s senaste version av normalarbetsordningen reviderades i januari 2021. Sedan dess innehåller 
den förslag om att i arbetsordningen antingen ange antalet ersättare som en kvot, eller ange att 
fullmäktige ska bestå av det antal ersättare som fullmäktige beslutar. 

Tidpunkt för anmälan om deltagande på distans 
I fullmäktiges gällande arbetsordning anges att önskemål om deltagande på distans ska anmälas till 
fullmäktiges kansli senast 10 dagar innan sammanträdet. Gruppledarna i fullmäktige har dock under 
hösten 2021 muntligt kommit överens om att minska tiden till 2 dagar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande
daterat 2022-01-05.

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande
daterat 2022-01-05.

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning.
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Sida 14(19) 

§ 26/22 KS/2022/0065/008 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

l. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga l till tjänsteutlåtande 
daterat 2022-01-05. 

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning. 

Ärendet 
Ersättarkvot 
I 5 kap. 8 § Kommunallagen (2017:725) anges att det för ledamöterna i fullmäktige ska finnas 
ersättare. Det är fullmäktige som bestämmer hur många dessa ska vara. Antalet ska utgöra en viss 
andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslut om ersättare 
ska fattas före utgången av februari månad det år då val till kommunfullmäktige hålls. Beslut om 
antal ersättare kan antingen ske genom en bestämmelse i arbetsordningen eller genom ett särskilt 
beslut. 

Fram till den l januari 2016 hade l § i fullmäktiges arbetsordning följande lydelse. 

Fullmäktige har 41 ledamöter. 

Antalet ersättare skall för varje parti som har erhållit plats i fullmäktige vara hälften av det 
antalet platser som partiet har erhållit, om inte tillämpningen av vallagen leder till att ett 
annat antal ska utses. 

Genom en revidering den 17 november 2015 § 146 beslutade kommunfullmäktige att ta bort det 
andra stycket. Av beslutsunderlaget framgår att revideringen motiverades av att antalet ersättare 
reglerades i kommunallagen och vallagen och att det därför inte var nödvändigt att reglera detta 
även i arbetsordningen. Revideringen låg i linje med SKR:s (då SKL:s) förslag till 
normalarbetsordning. 

SKR:s senaste version av normalarbetsordningen reviderades i januari 2021. Sedan dess innehåller 
den förslag om att i arbetsordningen antingen ange antalet ersättare som en kvot, eller ange att 
fullmäktige ska bestå av det antal ersättare som fullmäktige beslutar. 

Tidpunkt för anmälan om deltagande på distans 
I fullmäktiges gällande arbetsordning anges att önskemål om deltagande på distans ska anmälas till 
fullmäktiges kansli senast 10 dagar innan sammanträdet. Gruppledarna i fullmäktige har dock under 
hösten 2021 muntligt kommit överens om att minska tiden till 2 dagar. 

Förvaltningens förslag t i l l  beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

l. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga l till tjänsteutlåtande 
daterat 2022-01-05. 

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

l. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga l till tjänsteutlåtande 
daterat 2022-01-05. 

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 27/22 KS/2021/0169/060 

Svar på motion - Utbildning i "territoriell maktordning och 
urban norm" 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Hans Owe Krafft (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkom den 9 april 2021 med en motion rörande utbildning i 
”territoriell maktordning och urban norm”. Av motionen framgår att Nynäshamns kommun är en 
utpräglad storstadsnära landsbygdskommun dit många storstadsbor väljer att flytta till för att bo och 
leva nära naturen.  

Motionärerna upplever dock att förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen ofta har en 
begränsad förståelse för, inte har tillräckliga kunskaper om och är ovana vid att resonera kring 
landsbygdens möjligheter och utmaningar. Motionärerna framför även att det i dagens forskning 
finns en teoribildning om territoriell maktordning vars utgångspunkt är att staden är en norm. 
Forskningen visar även, enligt motionärerna, att territoriell maktordning och urban norm menligt 
skadar utvecklingen av landsbygden generellt, så även i Nynäshamns kommun.  

Med anledning av detta föreslår Sorundanet att alla förtroendevalda och tjänstepersoner inom 
Nynäshamns kommun ska få möjlighet att utbilda sig rörande territoriell maktordning och urban 
norm samt normkritiskt tänkande. Motionärerna föreslår att utbildningen förslagsvis ske i 
seminarieform med föreläsningar och praktiska övningar. 

Remissyttranden 
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ärendet på remiss för yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens remissyttrande 
Den 14 juni 2021 § 72 inkom kultur- och fritidsnämnden med ett yttrande över remissen. Av 
remissyttrandet framgår att kultur- och fritidsavdelningen tidigare tagit ställning till hur olika insatser 
bör och kan inkludera hela Nynäshamns kommun. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 
sträcker sig över ett brett spann av verksamheter med utmaningar och potentialer. Kultur- och 
fritidsnämnden anför även att det är en utmaning att se helheten trots att de stora anläggningarna 
och de flesta föreningarna finns i tätorten.  Nämnden anser att det är viktigt att boende på 
landsbygden ges jämlika förutsättningar till aktivitet och fritid som de som bor i tätorten och det är 
lika viktigt att boende i tätorten får tillgång till natur och rekreationsområden.  

Sammanfattningsvis ser kultur- och fritidsnämnden positivt på att förtroendevalda och tjänstemän 
erbjuds utbildning i territoriell maktordning och urban norm, men föreslår att utbildningen ska vara 
frivillig för deltagarna och därmed inte vara arvodes/löneberättigade. 

Barn- och utbildningsnämndens remissyttrande 
Den 15 juni 2021 § 84 inkom barn- och utbildningsnämnden med ett yttrande över remissen. Barn- 
och utbildningsnämnden ser diskussioner om normer och perspektiv som intressanta i en kommunal 
organisation där kommunens vision är att skapa möjligheter för alla. Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 27/22 KS/2021/0169/060 

Svar på motion - Utbildning i "territoriell maktordning och 
urban norm" 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgärd (SN), Per Ranch (SN) och Hans Owe Krafft (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkom den 9 april 2021 med en motion rörande utbildning i 
"territoriell maktordning och urban norm". Av motionen framgår att Nynäshamns kommun är en 
utpräglad storstadsnära landsbygdskommun dit många storstadsbor väljer att flytta till för att bo och 
leva nära naturen. 

Motionärerna upplever dock att förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen ofta har en 
begränsad förståelse för, inte har tillräckliga kunskaper om och är ovana vid att resonera kring 
landsbygdens möjligheter och utmaningar. Motionärerna framför även att det i dagens forskning 
finns en teoribildning om territoriell maktordning vars utgångspunkt är att staden är en norm. 
Forskningen visar även, enligt motionärerna, att territoriell maktordning och urban norm menligt 
skadar utvecklingen av landsbygden generellt, så även i Nynäshamns kommun. 

Med anledning av detta föreslår Sorundanet att alla förtroendevalda och tjänstepersoner inom 
Nynäshamns kommun ska få möjlighet att utbilda sig rörande territoriell maktordning och urban 
norm samt normkritiskt tänkande. Motionärerna föreslår att utbildningen förslagsvis ske i 
seminarieform med föreläsningar och praktiska övningar. 

Remissyttranden 
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ärendet på remiss för yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens remissyttrande 
Den 14 juni 2021 § 72 inkom kultur- och fritidsnämnden med ett yttrande över remissen. Av 
remissyttrandet framgår att kultur- och fritidsavdelningen tidigare tagit ställning till hur olika insatser 
bör och kan inkludera hela Nynäshamns kommun. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 
sträcker sig över ett brett spann av verksamheter med utmaningar och potentialer. Kultur- och 
fritidsnämnden anför även att det är en utmaning att se helheten trots att de stora anläggningarna 
och de flesta föreningarna finns i tätorten. Nämnden anser att det är viktigt att boende på 
landsbygden ges jämlika förutsättningar till aktivitet och fritid som de som bor i tätorten och det är 
lika viktigt att boende i tätorten får tillgång till natur och rekreationsomrden. 

Sammanfattningsvis ser kultur- och fritidsnämnden positivt på att förtroendevalda och tjänstemän 
erbjuds utbildning i territoriell maktordning och urban norm, men föreslår att utbildningen ska vara 
frivillig för deltagarna och därmed inte vara arvodes/löneberättigade. 

Barn- och utbildningsnämndens remissyttrande 
Den 15 juni 2021 § 84 inkom barn- och utbildningsnämnden med ett yttrande över remissen. Barn- 
och utbildningsnämnden ser diskussioner om normer och perspektiv som intressanta i en kommunal 
organisation där kommunens vision är att skapa möjligheter för alla. Barn- och utbildningsnämnden 
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har ett ansvarsområde som sträcker sig över hela kommunen och där verksamheter återfinns i både 
stadsmiljö och landsbygdsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden anser att det finns många 
intressanta perspektiv i förhållande till hur normer och makt kan förstås men att det är svårt att 
särskilja motionärens perspektiv som extra väsentligt för en utbildning för samtliga förtroendevalda 
och tjänstepersoner. Förvaltningen förhåller sig i sitt dagliga arbete till en mängd regelverk inom 
olika områden som skollagen, diskrimineringsgrunderna, GDPR, arbetsmiljöregelverk, 
barnkonventionen med mera och kan inte se att motionärens förslag ska prioriteras över andra 
möjliga utbildningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Barn- och utbildningsnämnden anger slutligen att samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner 
inom förvaltningen beräknas vara ungefär tusen personer och kostnaden för utbildning av ett så 
stort antal personer är betydande. Barn- och utbildningsnämnden bedömer därför att nämnden 
skulle behöva tillskott av medel för att kunna genomföra en sådan utbildningsinsats. 

Socialnämndens remissyttrande 
Den 23 juni 2021 § 93 inkom socialnämnden med svar på remissen. Av socialnämndens yttrande 
framgår att socialnämnden anser att det är viktigt att kommunen har en samsyn kring de aktuella 
frågeställningarna och anser att det är bra om frågorna blir belysta. Socialnämnden välkomnar 
därför ett gemensamt ställningstagande kring territoriell maktordning och urban norm.  

Socialnämnden ställer sig dock tveksam till behovet av ett genomföra en särskild utbildningsinsats 
då kostnaderna för utbildningen inte kan anses rymma inom socialnämndens budget. Det finns inget 
utrymme för satsningar över det som redan planerats av verksamheten men socialnämnden ställer 
sig positiv till att ta del av kortare kostnadsfria webbutbildningar om sådana skulle finnas att tillgå.  

Samhällsbyggnadsnämndens remissyttrande 
Den 24 augusti 2021 § 182 inkom samhällsbyggnadsnämnden med yttrande över motionen. Av 
samhällsbyggnadsnämndens svar framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen idag består av runt 
150 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa arbetar ett 60-tal direkt, eller indirekt, med samhälls- 
och stadsplanering. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att samtliga tjänstepersoner behöver en 
sådan utbildning som föreslås i motionen. För varje medarbetare ingår kontinuerlig 
kompetensutveckling och av de generella utbildningarna för att arbeta med samhällsplanering ingår 
de frågeställningar som lyfts i motionen på ett eller annat sätt.  

För de förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden är återstående temadagar under 2021 redan 
uppbokade med arbeten kopplade till stadsmiljö, uppföljningar och brandsäkerhet. De 
förtroendevalda har även en workshop angående politikerrollen under hösten 2021. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser inte att en speciell utbildning behövs anordnas för detta med 
inhyrda talare, hyrning av lokal, arvodering till förtroendevalda och avvarande av tid hos samtliga 
tjänstepersoner. I dagsläget har samhällsbyggnadsnämnden heller ingen budget som kan tas i 
anspråk för en sådan insats.  

Slutligen anger samhällsbyggnadsnämnden att det finns möjlighet för enskilda förtroendevalda att ta 
del av utbildningar som är av intresse för den förtroendevalda. Det finns även möjlighet att sedan 
återrapportera det vidare till nämnden. 

Samrådsförfarande 
Förslaget till svar på motionen har varit ute på samråd till motionärerna under perioden 13 oktober 
till och med den 29 oktober 2021. Motionärerna har inte inkommit med några synpunkter på svaret. 
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har ett ansvarsområde som sträcker sig över hela kommunen och där verksamheter återfinns i både 
stadsmiljö och landsbygdsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden anser att det finns många 
intressanta perspektiv i förhållande till hur normer och makt kan förstås men att det är svårt att 
särskilja motionärens perspektiv som extra väsentligt för en utbildning för samtliga förtroendevalda 
och tjänstepersoner. Förvaltningen förhåller sig i sitt dagliga arbete till en mängd regelverk inom 
olika områden som skollagen, diskrimineringsgrunderna, GDPR, arbetsmiljöregelverk, 
barnkonventionen med mera och kan inte se att motionärens förslag ska prioriteras över andra 
möjliga utbildningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Barn- och utbildningsnämnden anger slutligen att samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner 
inom förvaltningen beräknas vara ungefär tusen personer och kostnaden för utbildning av ett så 
stort antal personer är betydande. Barn- och utbildningsnämnden bedömer därför att nämnden 
skulle behöva tillskott av medel för att kunna genomföra en sådan utbildningsinsats. 

Socialnämndens remissyttrande 
Den 23 juni 2021 § 93 inkom socialnämnden med svar på remissen. Av socialnämndens yttrande 
framgår att socialnämnden anser att det är viktigt att kommunen har en samsyn kring de aktuella 
frågeställningarna och anser att det är bra om frågorna blir belysta. Socialnämnden välkomnar 
därför ett gemensamt ställningstagande kring territoriell maktordning och urban norm. 

Socialnämnden ställer sig dock tveksam till behovet av ett genomföra en särskild utbildningsinsats 
då kostnaderna för utbildningen inte kan anses rymma inom socialnämndens budget. Det finns inget 
utrymme för satsningar över det som redan planerats av verksamheten men socialnämnden ställer 
sig positiv till att ta del av kortare kostnadsfria webbutbildningar om sådana skulle finnas att tillgå. 

Sa m häl Isbygg nadsnä mndens remissyttrande 
Den 24 augusti 2021 § 182 inkom samhällsbyggnadsnämnden med yttrande över motionen. Av 
samhällsbyggnadsnämndens svar framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen idag består av runt 
150 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa arbetar ett 60-tal direkt, eller indirekt, med samhälls- 
och stadsplanering. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att samtliga tjänstepersoner behöver en 
sådan utbildning som föreslås i motionen. För varje medarbetare ingår kontinuerlig 
kompetensutveckling och av de generella utbildningarna för att arbeta med samhällsplanering ingår 
de frågeställningar som lyfts i motionen på ett eller annat sätt. 

För de förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden är återstående temadagar under 2021 redan 
uppbokade med arbeten kopplade till stadsmiljö, uppföljningar och brandsäkerhet. De 
förtroendevalda har även en workshop angående politikerrollen under hösten 2021. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser inte att en speciell utbildning behövs anordnas för detta med 
inhyrda talare, hyrning av lokal, arvodering till förtroendevalda och avvarande av tid hos samtliga 
tjänstepersoner. I dagsläget har samhällsbyggnadsnämnden heller ingen budget som kan tas i 
anspråk för en sådan insats. 

Slutligen anger samhällsbyggnadsnämnden att det finns möjlighet för enskilda förtroendevalda att ta 
del av utbildningar som är av intresse för den förtroendevalda. Det finns även möjlighet att sedan 
terrapportera det vidare till nämnden. 

Samrådsförfarande 
Förslaget till svar på motionen har varit ute på samråd till motionärerna under perioden 13 oktober 
till och med den 29 oktober 2021. Motionärerna har inte inkommit med några synpunkter på svaret. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M), Bo Persson (L) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN) och Lena Dafgrd  (SN) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M), Bo Persson (L) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

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

Skickas till 
Motionären 
Akten 
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§ 28/22 KS/2021/0272/060 

Svar på motion - Råd och inspiration för de som vill bygga på 
landet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram en lämplig informationstext i enlighet med motionärernas intentioner. 

Ärendet 
Den 16 maj 2021 inkom Sorundanet Nynäshamns kommunparti med en Motion gällande ”Råd och 
inspiration för de som vill bygga på landet”. Som bakgrund till motionen anför motionärerna att 
Nynäshamns kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med en levande landsbygd 
och ett underskönt kulturlandskap som är klassificerat som riksintresse. Motionärerna ser att det 
finns möjligheter till ökad inflyttning i kommunen, vilket enligt motionärerna är något positivt om 
etableringar och exploateringar sker varsamt och i samklang med den byggnadstradition som finns i 
befintlig bebyggelse. Motionärerna ser dock en risk för att nya etableringar och exploateringar 
skadar kulturlandskapet, vilket enligt motionärerna är ett av kommunens viktigaste kärnvärden.  

I syfte att nya etableringar och exploateringar ska ske i samklang med lokal byggnadstradition och 
kulturlandskap föreslår därför motionärerna att kommunen tar fram en skrift med råd och inspiration 
för byggnation på landsbygden. Motionärerna föreslår att skriften utformas i likhet med skrivelsen 
”Råd och inspiration för dig som vill Bygga på landet” som framtagits i samarbete mellan region 
Uppland och Upplands läns museum. Skriften riktar sig till de som vill bygga på landet och ger råd 
och inspiration för att nya byggnader ska bli ett positivt bidrag till landskapsbilden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD), Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Tony Nicander (V), Antonella Pirrone 
(KD) och Emma Solander (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 28/22 KS/2021/0272/060 

Svar på motion - Råd och inspiration för de som vill bygga på 
landet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram en lämplig informationstext i enlighet med motionärernas intentioner. 

Ärendet 
Den 16 maj 2021 inkom Sorundanet Nynäshamns kommunparti med en Motion gällande "Råd och 
inspiration för de som vill bygga på landet". Som bakgrund till motionen anför motionärerna att 
Nynäshamns kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med en levande landsbygd 
och ett underskönt kulturlandskap som är klassificerat som riksintresse. Motionärerna ser att det 
finns möjligheter till ökad inflyttning i kommunen, vilket enligt motionärerna är något positivt om 
etableringar och exploateringar sker varsamt och i samklang med den byggnadstradition som finns i 
befintlig bebyggelse. Motionärerna ser dock en risk för att nya etableringar och exploateringar 
skadar kulturlandskapet, vilket enligt motionärerna är ett av kommunens viktigaste kärnvärden. 

I syfte att nya etableringar och exploateringar ska ske i samklang med lokal byggnadstradition och 
kulturlandskap föreslår därför motionärerna att kommunen tar fram en skrift med råd och inspiration 
för byggnation på landsbygden. Motionärerna föreslår att skriften utformas i likhet med skrivelsen 
"Råd och inspiration för dig som vill Bygga på landet" som framtagits i samarbete mellan region 
Uppland och Upplands läns museum. Skriften riktar sig till de som vill bygga på landet och ger råd 
och inspiration för att nya byggnader ska bli ett positivt bidrag till landskapsbilden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD), Harry Bouveng (M), Lena Dafgärd (SN), Tony Nicander (V), Antonella Pirrone 
(KD) och Emma Selander (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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