
 
Samarbetsavtal 

 

1 - Parter 
Parterna i detta avtal är Centerpartiet, C, Kristdemokraterna, KD, Liberalerna, L, Moderaterna, M, samtliga i 
Nynäshamns kommun, och Sorundanet Nynäshamns kommunparti, SN. Parterna vill tillsammans genomföra 
ett antal samarbetsfrågor och har träffat följande avtal. 
 
2 - Bakgrund 
Vid kommunvalet erhöll C 2 mandat, KD 2 mandat, L 2 mandat, M 10 mandat och SN 4 mandat, vilket 
tillsammans ger 20 mandat av Kommunfullmäktiges 41 mandat. Avtalsparternas mandat räcker inte till en 
“absolut” majoritet men parterna hoppas få stöd från andra parter / partier senare. 
  
3 - Samarbetsfrågor 
Parterna har full rätt att driva sin egen politik och är överens om att samarbeta för att följande ska 
genomföras under mandatperioden 2018-2022: 
 

1. Indelningsändringsutredning populärt kallat “kommundelningsutredning”. 
2. En grundlig genomlysning av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. 
3. Matsal i Sunnerbyskolan skall byggas. 
4. Direktsändning och samtidig inspelning  (utan redigering) av fullmäktiges sammanträden. 
5. Utred genomförande av direktsändning och samtidig inspelning (utan redigering) av samtliga 

nämnders sammanträden (undantag sekretessbelagda ärenden) 
6. Kommunal förstudie / förprojektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 225, t.ex. 

rondeller och GC-väg, i syfte att finna en sam- eller delfinansieringslösning med extern part som 
t.ex. Trafikverket.   

7. Arbeta för ett genomförande av GC-vägen mellan Grödby och Sunnerby.   
8. Samarbete med Trafikverket för uppsättning av ett trafikljus vid Spångbro i syfte att underlätta för 

gångpassage över vägen  
9. Översyn och utbyggnad av lekplatser och andra platser för aktiviteter i hela vår kommun 
10. Centralt placerat kommundelskontor i Ösmo med god tillgänglighet 

 
4 - Politiska uppdrag 
C, KD, L och M fördelar sina politiska uppdrag som de önskar. SN fördelar sina uppdrag enligt valresultatet: 
 

● 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare i Kommunstyrelsen (KS)  

● 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare i Barn och Utbildningsnämnden (BUN)  

● 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare i Socialnämnden (SON)  

● 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden (MSN) 

 
Utöver ovanstående uppdrag får SN en ersättare i Kultur-och Fritidsnämnden (KFN), ordförandepost i 
Södertörns Upphandlingsnämnd under 2 år samt 1 suppleant i AB Nynäshamnsbostäder. 
 
Parterna förbinder sig att rösta för de andra parternas nomineringar.  
 
5 - Budget 
Om en parts eller flera parters budgetförslag faller agerar denna part eller dessa parter för att den andra 
parten eller de andra parternas budgetförslag inte fälls. 
 
6 - Avstämningar 
Avstämning sker kvartalsvis och minst en (1) månad innan fullmäktiges beslut om budget och minst en (1) 
månad innan ansvarsprövning för årsredovisning. Avstämning görs av parterna utsedda personer. M är 
sammankallande.  
 
7 - Omförhandling 
Avtalet kan omförhandlas om parterna är överens om det.   
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8 - Uppsägning 
Part har rätt att säga upp avtalet om samarbetsfrågorna ej genomförs eller bedöms ej genomföras. 
Uppsägning ska ske skriftligt i samband med avstämningarna. Uppsägningstiden är 6 månader.   
 
9 - Avtalstid 
Avtal gäller från och med dagen för dess undertecknande t.o.m. 2022-09-01. 
 
10 - Offentlighet 
Samarbetsavtalet är offentligt och disponeras fritt av parterna efter 2018-12-15.  
 
Samarbetsavtalet har upprättas i 5 (fem) likalydande exemplar varav parterna tar var sitt.   
 
För Centerpartiet  

………………………………………….. 
Ort, datum 

………………………………………….. 
Maria Gard Günster, gruppledare 

För Kristdemokraterna 

………………………………………….. 
Ort, datum 

…………………………………………..  
Antonella Pirrone, gruppledare 

För Liberalerna 

………………………………………….. 
Ort, datum 

………………………………………….. 
Nicholas Nikander, orförande  

För Moderaterna 

………………………………………….. 
Ort, datum 

………………………………………….. 
Tommy Cumselius, ordförande 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

………………………………………….. 
Ort, datum 

………………………………………….. 
Acke Rising, ordförande 
 


