
 

PROTOKOLL Sida 1(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-05-05 
Anslaget sätts upp: 2022-05-09   Anslaget tas ned: 2022-05-31 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 
   Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-05-05 klockan 09.00-10.21. 

Beslutande 
 Harry Bouveng (M), ordförande §§ 78–81, 83–108 
 Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Mikael Persson (L) 
 Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S) 

Övriga deltagare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Christian Wigren, kanslichef 

Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Anette Petersson, kvalitetsansvarig 
Claes Kilström, fastighetschef 
Malin Gillfjärd, enhetschef kontaktcenter 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Jenny Linné, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen samt avdelningschef för 
planering och hållbarhet 
Hanna Hjort Koverberg, projektledare § 105 
Linn Marsten, personalchef §§ 105–108 

Paragrafer 
§§ 78–108

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, Kansliavdelningen, B-hus plan 1, 2022-05-09 klockan 13.00. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande §§ 78–81, 83–108 

Lars-Åke Lundin (S) 
justerare  

Bodil Toll (M)  Matilda Ekh 
ordförande § 82  sekreterare 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              
  Upprop och anmälningar om förhinder  

  Val av justerare  

 § 78/22 Fastställande av dagordning  

  Beslutspunkter 
 

§ 79/22 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning  
§ 80/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
§ 81/22 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Östra Södertörn  
§ 82/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns Brandförsvarsförbund  
§ 83/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd  
§ 84/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns överförmyndarnämnd  
§ 85/22 Utvärdering av Internhyresmodell 2021  
§ 86/22 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
§ 87/22 Förordnande som tf kommundirektör 2022-06-22-2022-09-30  
§ 88/22 Förordnande av uppdrag som vigselförrättare  
§ 89/22 Godkännande av köpeavtal för försäljning av del av Sågsten 1:7  
§ 90/22 Tjänsteutlåtande markförsäljning del av Hammersta 6:15  
§ 91/22 Utveckling av fastigheten Bogsprötet 1  
§ 92/22 Översiktsplan, beslut om samråd  
§ 93/22 Svar på remiss från Region Stockholm - Trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23) 
 

§ 94/22 Svar på väckt ärende gällande möjligheten att delta som tjänstgörande ledamot 
på distans vid kommunstyrelsens sammanträden 

 

§ 95/22 Svar på återremiss - Motion - Skapa möjligheter för politiker och tjänstemän att 
delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över 

 

§ 96/22 Svar på motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn  
§ 97/22 Svar på motion om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna 

Nynäshamn från utsatta områden 
 

§ 98/22 Svar på motion om ett renare Nynäshamn  
§ 99/22 Svar på E-förslag - Satsa på kommunens utemiljö, skötsel och underhåll av 

grönytor och allmänna platser 
 

§ 100/22 Svar på e-förslag angående flytt av återvinningsstation  
§ 101/22 Svar på e-förslag - Att laddningen blir avgiftsbelagt  
§ 102/22 Svar på e-förslag - Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen  
§ 103/22 Svar på e-förslag - En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård  
§ 104/22 Inkomna e-förslag  
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  Informationsärenden 
 

 § 105/22 Momshantering Källberga 
 

 § 106/22 Personalfrågor 
 

 § 107/22  Övriga frågor 
 

 § 108/22 Nästa sammanträde 2 juni 2022 klockan 09.00 
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§ 78/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under § 
107, Övriga frågor: 

1. Kommundirektör Carolina Pettersson lämnar information om Alkärrsplans Utvecklings AB. 
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§ 79/22 KS/2021/0513/706 

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig följande: 

1. 0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms. 
2. Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte 

vidarefaktureras dödsboet. 
3. Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Ärendet 
Socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning. Kommunstyrelsen bereder ärendet till kommunfullmäktige.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Anta taxa för provisorisk dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig följande: 
0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms. 
Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte 
vidarefaktureras dödsboet. 
Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll SON §153/21 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0208/00 

Skickas till 
Akten 
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§ 80/22 KS/2022/0024/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja 
förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2021. Redovisningen omfattar det 
ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att årsredovisningen godkänns. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokoll 

Skickas till 
Akten 
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§ 81/22 KS/2022/0025/042 

Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för 
2021. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas 
till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsrapport PWC 
Revisionsberättelse  
Protokoll styrelsemöte 

Skickas till 
Akten 
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§ 82/22 KS/2022/0026/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns Brandförsvarsförbund 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Harry Bouveng (M) anmäler jäv. Bodil Toll (M) tjänstgör som ordförande. 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2021. 
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen 
i dess helhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 

Skickas till 
Akten 
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§ 83/22 KS/2022/0027/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2021. 
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd § 2022 
Granskningsrapport årsredovisning 2021 

Skickas till 
Akten 
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§ 84/22 KS/2022/0028/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen för år 2021. 
Enligt förbundsordningen ska årsredovisningen varje år lämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd  

Skickas till 
Akten 
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§ 85/22 KS/2020/0445/289 

Utvärdering av Internhyresmodell 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Se uppdraget att utvärdera internhyresmodellen efter första året som genomfört. 
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera internhyresmodellen efter 

identifierade möjliga förbättringar i internhyresmodellen och gränsdragningslistan. 

Ärendet 
En ny internhyresmodell beslutades att användas från 2021-01-01 i kommunfullmäktige 2020-12-10 
§ 163/20. I beslutspunkt tre beslutas att internhyresmodellen ska utvärderas 12 månader efter 
införandet, för återrapportering till kommunstyrelsen. 

Syftet med den nya internhyresmodellen var att koppla ihop den med kommunens 
ekonomistyrningsprocess samt att modellen ska vara pedagogisk och enkel att förstå av alla i 
organisationen samt administrativt enkel att hantera. Den ska också bidra till att utveckla dialog och 
samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst. Den nya modellen ska underlätta långsiktig planering 
för hyresgästerna, bland annat genom att internhyran på basnivån revideras/räkas om med ett 
intervall på fyra år. 

Kommunstyrelseförvaltningen, fastighetsavdelningen, har därför under början på 2022 haft ett 
arbete för att utvärdera internhyresmodellen. Utvärderingen genomfördes genom 
enkätundersökning, både internt inom fastighetsavdelningen men även externt mot hyresgäster. 
Workshops genomfördes även mellan fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen. Under 
utvärderingsarbetet framkom som en viktig observation att hyresgästerna inte fått tillräcklig 
information om internhyresmodellen. Vidare framkom ett behov av att en klausul ska läggas till i 
internhyresmodellen om justering efter onormala kostnadsförändringar eftersom det under det 
första året har tillkommit förändrade förutsättningar som exempelvis ändrade redovisningsregler 
samt utökade medel för planerat underhåll, där Fastighetsavdelningens driftsbudget påverkas 
negativt då detta inte beräknats i budgeten.  

Följande förslag på åtgärder har identifierats: 
1. En klausul bör läggas till i internhyresmodellen vid förändrade förutsättningar, se Bilaga 1 
2. Kommunstyrelseförvaltningen, fastighetsavdelningen, gör en utbildningsinsats på 

hyresgästmöten för att säkerställa en bred förankring av modellen 
3. Gränsdragningslistan behöver separeras i dokumentet ”vem gör vad” 
4. Gränsdragningslistan ska vara ett levande dokument och uppdateras löpande under året och 

en rutin för detta arbetas fram 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Se uppdraget att utvärdera internhyresmodellen efter första året som genomfört. 
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera internhyresmodellen efter 

identifierade möjliga förbättringar i internhyresmodellen och gränsdragningslistan 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Klausul onormala kostnadsförändringar 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 12(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86/22 KS/2022/0157/002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bilaga 
1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2022/0157/002–1). 
Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2022. 

Ärendet 
I detta ärende lämnar förvaltningen förslag på revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Resonemanget kring revideringarna finns beskrivet i tjänsteutlåtandet och revideringarna finns 
redovisade i tjänsteutlåtandets bilaga 1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Förslagen till revidering grundar sig bland annat i kommunstyrelsens beslut 
2021-12-16 § 443 om att utvidga fastighets- och investeringsutskottets ansvarsområde samt 
kommunfullmäktiges beslut 2021-12-09 § 203 om en ny ekonomisk riktlinje.  
 
Alla beslut som fattas på delegation ska återrapporteras till kommunstyrelsen och redovisas i det 
återkommande ärendet ”Anmälan av delegationsbeslut”. Om kommunstyrelsen inte önskar få vissa 
beslut återrapporterade till nämnd kan kommunstyrelsen ta beslut om att vissa delegationsbeslut 
ska anslås särskilt på den digitala anslagstavlan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bilaga 
1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2022/0157/002–1). 
Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderad den 18 februari 2021 § 28 
Beslut - ks § 443 2021-12-16 - Övriga frågor punkt 4 
Beslut - KF 2021-12-09 § 203 - Justering Mål och budget 2022 
Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun 2021 

Skickas till 
Akten 
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§ 87/22 KS/2022/0012/022 

Förordnande som tf kommundirektör 2022-06-22-2022-09-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

1. Petra Kålbäck förordnas att tjänstgöra som tillförordnad kommundirektör under perioden 
2022-06-22 - 2022-09-30  

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 2.3.3 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendet 
Nuvarande kommundirektör Carolina Pettersson avslutar sin anställning den 2022-06-21, under 
tiden rekrytering av ny kommundirektör pågår behöver tillförordnad kommundirektör utses.  
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.3.1 fattar kommundirektören beslut om 
förordnanden av ersättare för kommundirektör under en sammanhängande tid av högst tre 
månader. Förordnande av kommundirektör överstigande tre månader beslutas enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.3.3 av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

1. Petra Kålbäck förordnas att tjänstgöra som tillförordnad kommundirektör under perioden 
2022-06-22 - 2022-09-30  

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 2.3.3 i kommunstyrelsens delegationsordning 

Skickas till 
Akten 
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§ 88/22 KS/2022/0105/112 

Förordnande av uppdrag som vigselförrättare 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Mikael Persson som vigselförrättare under 
perioden 1 juni 2022 till och med 31 oktober 2024. 

Ärendet 
Förordnande som vigselförrättare innebär att ha skyldighet att förrätta vigsel enligt gällande 
bestämmelser, vilket för närvarande innebär framförallt äktenskapsbalken (1987:239) och 
förordningen (2009:263) om vigsel som förrättas av särskild förordnad vigselförrättare. 
Förordnandet får inte användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan komma att förknippas 
med religiös inriktning eller annan trosuppfattning. Förordnandet som vigselförrättare får inte 
användas som ett led i kommersiell verksamhet.  

Förvaltningen har fått in en förfrågan från Mikael Persson om att han önskar bli borgerlig 
vigselförrättare i Nynäshamns kommun. Förvaltningen har hållit en intervju med Mikael Persson och 
bedömer honom som mycket lämplig för uppdraget. Han är införstådd med vilka åtaganden och 
förpliktelser som uppdraget ställer. Förvaltningen ser ett behov av att tillsätta ytterligare en 
vigselförrättare då Daniel Adborn, Camilla Rönning och Liselott Vahermägi väljer att avsluta sina 
uppdrag efter pågående period som löper till 2022-10-31.  

Uppdraget som vigselförrättare är alltid begränsat under en tidsperiod på 2 år. 

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar om att förordna vigselförrättare efter förslag från 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Mikael Persson som vigselförrättare under 
perioden 1 juni 2022 till och med 31 oktober 2024. 

Skickas till 
Akten 
Kontaktcenterchefen  
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§ 89/22 KS/2020/0244/253 

Godkännande av köpeavtal för försäljning av del av Sågsten 
1:7 
Undantagen enligt sekretess.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2. 
2. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal 1 

och 2. 
3. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning 

av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande av 
gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslag i bilaga 3a.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Ön Krokskär ligger i södra delen av kommunen. Ön består av två större fastigheter, Sågsten 1:7 
som ägs av kommunen och Sågsten 1:6 som är privatägd, samt 4 mindre avstyckade fastigheter. År 
1980 köpte kommunen Sågsten 1:7 från Sjöfartsverket och tog över alla bostadsarrenden och 
nyttjanderätter som finns på fastigheten. Totalt finns 9 arrendeavtal och 2 nyttjanderättsavtal. 
Nyttjanderätterna består av Torö-Krokskärs fiskehamnsförenings nyttjande av hamnen och 
Krokskärs intresseförenings nyttjande av området runt öns östra brygga. I övrigt finns ytterligare en 
brygga på öns västra sida men den tillhör fastigheten Sågsten 1:6 och nyttjas av Krokskärs 
intresseförening. Även ett äldre kummel finns på ön. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2. 
2. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal 1 

och 2. 
3. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning 

av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande av 
gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslag i bilaga 3a  

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. Om förvaltningens förslag 
vinner bifall yrkar Lars-Åke Lundin (S) att köparen ska bekosta förrättningskostnaden. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
2. Bifall eller avslag till Lars-Åke Lundins (S) yrkande att köparen ska bekosta förrättningskostnaden. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat att: 
1. bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
2. avslå Lars-Åke Lundins (S) yrkande att köparen ska bekosta förrättningskostnaden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Signerat köpeavtal område 1 
Bilaga 2  Signerat köpeavtal område 2 
Bilaga 3  Förslag på styckningslotter (nya fastigheter) samt gemensamhetsanläggning och 
  marksamfällighet 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 90/22 KS/2020/0338/253 

Markförsäljning del av Hammersta 6:15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna signerad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
fastigheterna Hammersta 6:15 och Hammersta 6:91 samt  

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen genom att skicka in ansökan 
om fastighetsreglering till Lantmäteriet. 

Ärendet 
Ägarna till fastigheten Hammersta 6:91 har ansökt om att få köpa mark av kommunen intill deras 
bostadshus för att utöka sin fastighet. Markområdet omfattar en areal om ca 800 kvadratmeter och 
är beläget vid Storbacken norr om Landfjärden. En överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering är därför framtagen och undertecknad av parterna.  
 
I dagsläget är del av byggnader som tillhör Hammersta 6:91 placerade på kommunens mark. 
Markområdet på kommunens mark var enligt fastighetsägarna till Hammersta 6:91 redan 
ianspråktaget och bebyggt när de köpte sin fastighet. Syftet med försäljningen av mark är att 
anpassa så att fastighetsägarnas byggnader ligger inom den egna fastigheten.  
 
För försäljningen av mark har en värdering tagits fram utifrån en ortprisanalys. Ersättningen för 
marken utgör 630 kr/kvm och preliminär köpeskilling är 504 000 kronor för en areal om 800 kvm. 
Köpeskillingens slutliga storlek fastställs i samband med avslutad lantmäteriförrättning. Köparna står 
för kostnaden för lantmäteriförrättning och eventuell fastighetsbestämning. 
 
Markområdet utgörs av icke detaljplanelagd mark och omfattas inte av kommunalt vatten och 
avlopp. Det berörda markområdet är redan ianspråktaget och omfattas inte av några kända 
naturvärden eller kulturella värden. Värderingen har därför gjorts utifrån området som byggbar 
mark. 
 
Gällande översiktsplan anger att Landfjärden kan utvecklas genom förtätning och nyexploatering 
norr ut mot gränsen till Haninge kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att  

1. godkänna signerad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
fastigheterna Hammersta 6:15 och Hammersta 6:91 samt  

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen genom att skicka in ansökan 
om fastighetsreglering till Lantmäteriet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, del av Hammersta 6:15 

Skickas till 
Akten 
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§ 91/22 KS/2021/0215/259 

Utveckling av fastigheten Bogsprötet 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Förvaltningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för att reglera fastigheten Bogsprötet 1 i 
enlighet med gällande detaljplan samt att sälja fastigheten på öppen marknad till 
marknadspris efter genomförd reglering. 

2. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal. 
3. Avsluta uppdraget om att ta fram underlag för en markanvisningstävling. 

Ärendet 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 31 augusti 2021 beslutades att uppdra åt förvaltningen att 
vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna det vägreservat som löper i Vikingavägens förlängning 
mellan Hamngatan och Nynäsvägen samt andra eventuella nödvändiga åtgärder som möjliggör att 
kommunens fastighet Bogsprötet 1, Hamngatan 34, kan utvecklas eller säljas. Vidare beslutades att 
trafiksituationen ska utredas i samband med ett avlägsnande av reservatet. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober 2021 fattades beslut i enlighet med förvaltningens 
förslag om att uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag för en markanvisningstävling 
för Bogsprötet 1. Efter markanvisningen ska detaljplaneändring beställas från 
Samhällsbyggnadsnämnden och trafiksituationen utredas i samband med detaljplanearbetet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Förvaltningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för att reglera fastigheten Bogsprötet 1 i 
enlighet med gällande detaljplan samt att sälja fastigheten på öppen marknad till 
marknadspris efter genomförd reglering. 

2. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal. 
3. Avsluta uppdraget om att ta fram underlag för en markanvisningstävling. 

Beslutsunderlag 
Plankarta till detaljplan Dp 716  

Skickas till 
Akten 
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§ 92/22 KS/2018/0299/212 

Översiktsplan, beslut om samråd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Översiktsplanen är ett centralt dokument i kommunens samhällsplanering. Alla kommuner ska ha en 
aktuell översiktsplan som visar på den långsiktiga viljan för användning av mark och vatten i 
kommunen. Planen visar bland annat en strategisk inriktning för bostadsförsörjning, kommunens 
inställning till riksintressen samt en utvecklingsplan för grönstrukturen. 
 
Samrådsremissen skickas bland annat till länsstyrelsen och grannkommunerna. Länsstyrelsen svarar 
för de statliga myndigheterna. Alla kommunmedlemmar får också yttra sig i samrådet. Efter den två 
månader långa remisstiden samlas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen 
justeras och skickas därefter till granskning. Granskningen liknar i stort samrådet. Efter genomförd 
granskning justeras dokumentet igen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna för översiktsplanen och ger förvaltningen i 
uppdrag att genomföra samråd.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan: samrådshandling 
Bilagor 
Miljöbedömning 

Skickas till 
Akten 
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§ 93/22 KS/2022/0103/536 

Svar på remiss från Region Stockholm - Trafikförändringar i 
SL-trafiken 2022/2023 (T23) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

Ärendet 
Trafikförvaltningen har sammanställt en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför 
tidtabellskiftet i december 2022 (T23) som presenteras i trafikförändringsremissen. 
Trafikförändringsremissen är en del i den årliga trafikförändringsprocessen. Förslagen som 
presenteras avser förändringar i bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. 
Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om genomförande tas. Alla förslag 
kommer inte att genomföras med hänsyn till regionens ekonomiska ramar.  
Trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken för T24 finns också med i 
dokumentet. Då planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik uppmanas 
remissinstanserna redan nu inkomma med synpunkter även för kommande tågplaner.  
 
Följande föreslås för Nynäshamns kommun: 
 
Sjötrafik/båt 
För linje 22 Nynäshamn – Nåttarö – Ålö föreslås en översyn av trafikbehovet främst under helger till 
följd av ökat resande och övernattningar på turistmål längs med linjen. 
 
Buss 
Inga föreslagna trafikförändringar. 
 
Pendeltåg 
Tågplan T23 kommer medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan (T22). I 
dagsläget är dock ingen ansökan för T23 inskickad till Trafikverket och förändringar kan tillkomma. 
För Nynäsbanan kan justeringar av avgångstider från Västerhaninge mot Nynäshamn komma att  
ske i lågtrafik för att möjliggöra förbättrade bytestider till/från regionaltågen i Bålsta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

Beslutsunderlag 
Reviderad – Trafikförändringsremiss T23 
Kommunens yttrande 
Södertörnsgemensamt remissyttrande T23 

Skickas till 
Akten 
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§ 94/22 KS/2021/0483/008 

Svar på väckt ärende gällande möjligheten att delta som 
tjänstgörande ledamot på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser att det väckta ärendet ska anses vara besvarat. 

Ärendet 
Den 16 december 2021 § 443 beslutade kommunstyrelsen att väcka ett ärende som ställts av 
socialdemokraterna gällande rätten att delta som tjänstgörande ledamot på distans vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Som grund för förslaget har frågeställaren bland annat lyft att 
det fortfarande finns risker för personer i riskgrupp att vistas fysiskt på kommunstyrelsens 
sammanträden.  
 
Socialdemokraterna yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att det ska vara möjligt för 
tjänstgörande ledamöter som tillhör riskgrupp eller gruppen äldre att delta på kommunstyrelsens 
sammanträden på distans. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att det väckta ärendet ska anses vara besvarat. 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 december 2021 § 443 Övriga frågor  
Socialdemokraternas väckande av ärende gällande att delta som tjänstgörande ledamot på distans 
vid kommunstyrelsens sammanträden.    

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 22(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95/22 KS/2021/0391/060 

Svar på återremiss - Motion - Skapa möjligheter för politiker 
och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans 
fortsättningsvis när pandemin är över 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 december 2021 gällande Svar på motion – Skapa 
möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när 
pandemin är över, har kommunstyrelseförvaltningen försökt att besvara de frågor som ställts av 
socialdemokraterna i den ursprungliga motionen.  
 
Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att motionen bör anses vara besvarad då både 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt nämndernas reglementen möjliggör ett deltagande på 
distans. Av 10 § kommunfullmäktiges arbetsordning samt 25 § i de gemensamma bestämmelserna i 
reglemente för kommunens nämnder, framgår att både fullmäktige och kommunens nämnder har 
möjlighet att, om särskilda skäl föreligger, hålla ett sammanträde med tjänstgörande ledamöter 
närvarande på distans. Ett sådant sammanträde får dock 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.  
 
Av kommunstyrelsens återremissbeslut framgår att kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att 
utreda vilka omständigheter som ska anses utgöra särskilda skäl och lägga fram förslag till 
kommunfullmäktige om en förändrad arbetsordning där det uttryckligen anges i vilka fall en ledamot 
ska beviljas ett deltagande på distans.  
 
Av förarbetena till kommunallagen, prop.2013/14:5 sid 34, framgår att möjligheten att delta på 
distans för tjänstgörande ledamöter vid fullmäktige och nämndsammanträden ska anses vara ett 
komplement till det fysiska mötet. Anledningen till detta har motiverats med att det fysiska mötet 
även möjliggör tillfälle till informella kontakter och åsiktsutbyten mellan ledamöterna som ligger 
utanför sammanträdets ram, vilket har bedömts vara värdefullt för fullmäktiges och nämndernas 
arbete. Lagstiftaren har därför ansett att distansdeltagandet i första hand bör tillämpas i syfte att 
möjliggöra ett beslutsfattande som annars inte skulle kunna komma till stånd. Det har dock 
överlämnats till kommunerna att själva avgöra när och i vilken omfattning distansdeltagande på 
fullmäktige och nämndsammanträden får ske. 

Vilka särskilda skäl som avses framgår inte vare sig av kommunallagen eller av dess förarbeten utan 
det är upp till kommunerna själva att besluta om vilka skäl som ska vara tillämpliga för 
distansdeltagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: 

1. Anta förslag till revidering av 10 § fullmäktiges arbetsordning så att det framgår att 
ledamöter som omfattas av socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av 
riskgrupp har möjlighet att delta på distans vid fullmäktiges sammanträden, efter 
godkännande av fullmäktiges ordförande. 
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2. Anta förslag till revidering av 25 § i de gemensamma bestämmelserna i reglementena för 
nämnderna i Nynäshamns kommun så att det framgår att ledamöter som omfattas av 
socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av riskgrupp har möjlighet att delta på 
distans vid nämndernas sammanträden, efter godkännande av nämndens ordförande. 

3. I och med dessa förändringar, anse motionen vara besvarad. 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Svar på motion – Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten på distans 
fortsättningsvis när pandemin är över, daterad 2021-12-14 
Kommunstyrelsens beslut den 20 januari 2022 8 § Svar på motion – Skapa möjlighet för politiker 
och tjänstemän att delta i möten på distans fortsättningsvis när pandemin är över 
Motion - Svar på motion – Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten på distans 
fortsättningsvis när pandemin är över 
Förslag till reviderade reglementen för nämnderna i Nynäshamns kommun – med markerade 
förändringar 
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun – med markerade 
förändringar 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 96/22 KS/2019/0438/060 

Svar på motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har 2019-10-06 inkommit med en motion om alkobommar i 
Nynäshamns hamn.  
 
Motionen lyfter fram att det har hänt flera olyckor i kommunen, där det har framkommit att 
lastbilsförare har varit påverkade av alkohol och att onyktra lastbilsförare därmed är ett stort 
trafiksäkerhetsproblem. Syftet med motionen är att förhindra allvarliga olyckor orsakade av onyktra 
lastbilsförare. 
 
Motionen innefattar följande yrkanden: 

- att kommunen informerar berörda parter som Stockholms Hamnar, Trafikverket, 
Polismyndigheten och Tullverket om ökningen av trafiken på väg 225, samt att det har visat 
sig att det förekommer en hel del onyktra lastbilsförare. 

 
- att kommunen inhämtar synpunkter från berörda parter som Stockholms hamnar, 

Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket gällande alkobommar.  
 

- att kommunen aktivt driver frågan om att installera alkobommar gentemot berörda parter 
som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn 

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97/22 KS/2021/0452/060 

Svar på motion om att utvärdera och följa upp möjligheterna 
att värna Nynäshamn från utsatta områden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anse motionen om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna Nynäshamn från 
utsatta områden besvarad. 

Ärendet 
Den 12 oktober 2021 inkom en motion från Johan Wolf (SD) om att utvärdera och följa upp 
möjligheterna att värna Nynäshamns kommun från utsatta områden. I motionen framförs att det är 
en viktig uppgift för politiken i Nynäshamns kommun att se till att kommunen hålls fri från utsatta 
områden. Enligt motionären bör särskilda fokusområden vara bostadspolitik, socialpolitik och 
skolpolitik. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. all verksamhet i Nynäshamn hädanefter fortlöpande ska utvärderas och genomlysas ur 
perspektivet att hålla den organiserade kriminaliteten borta för att undvika att få utsatta 
områden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anse motionen om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna Nynäshamn från 
utsatta områden besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2021/0452/060-2 
Motion, KS/2021/0452/060-1 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Säkerhetschef 
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§ 98/22 KS/2021/0347/060 

Svar på motion om ett renare Nynäshamn 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar 
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med 
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden 
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,  

2. motionen är därmed besvarad. 

Ärendet 
Miljöpartiet de Gröna har avgett en motion om att informationsskyltar angående minskad 
nedskräpning sätts upp på strategiska platser i kommunen.  Av motionen framgår bland annat att 
motionären anser att antiskräpinformation är en viktig del i arbetet för ett mer hållbart och 
miljövänligt samhälle. Motionären anser att alla behöver informeras, påminnas och uppmuntras för 
att bidra än mer till att skapa en skräpfri kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar 
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med 
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden 
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,  

2. motionen är därmed besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande § 229/21 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande SBN/2021/1251/060-2 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-16 § 146 
Avfallsplanen 2021-2030 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 27(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99/22 KS/2021/0214/061 

Svar på e-förslag - Satsa på kommunens utemiljö, skötsel och 
underhåll av grönytor och allmänna platser 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa e-förslaget med hänvisning att denna typ av frågeställning 
hanteras i de politiska partiernas kommande budgetförslag. 

Ärendet 
Under 2021 inkom ett e-förslag enligt ”Satsa på kommunens utemiljö. Utökade resurser för drift, 
skötsel och underhåll av grönytor och allmänna platser. Se Enköpings kommun som förebild med sitt 
arbete gällande utemiljö. Vackra parker, välskötta torg och allmänna platser. Allt gynnar kommunen 
och besöksnäringen i slutändan.” Kommunstyrelsen beslutade att detta förslag skickades till 
förvaltningen för vidare utredning och beredning av förslag till beslut.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa e-förslaget med hänvisning att denna typ av frågeställning 
hanteras i de politiska partiernas kommande budgetförslag. 

Beslutsunderlag 
E-förslag – satsa på kommunens utemiljö, skötsel och underhåll av grönytor och allmänna platser 
Beslut KSau §153/21 
Beslut KS §184/21 

Skickas till 
Akten  



 

PROTOKOLL Sida 28(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100/22 KS/2021/0396/061 

Svar på e-förslag angående flytt av återvinningsstation 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om att flytta återvinningsstationen från 
Vikingavägen/Centralgatan. Kommunstyrelsen noterar att FTI ska återkomma med ny disposition för 
den befintliga stationen.  

Ärendet 
Återvinningsstationen vid Vikingavägen/Centralgatan i Nynäshamn ligger invid skolgården till 
förskolan på angränsande fastighet. Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2021 att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att utreda möjligheterna till omlokalisering av återvinningsstationen 
enligt inlämnat e-förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om att flytta återvinningsstationen från 
Vikingavägen/Centralgatan. Kommunstyrelsen noterar att FTI ska återkomma med ny disposition för 
den befintliga stationen.  

Beslutsunderlag 
E-förslag 
Karta 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 29(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101/22 KS/2021/0525/061 

Svar på e-förslag - Att laddningen blir avgiftsbelagt 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget besvarat. 

Ärendet 
I dagsläget är det kostnadsfritt att ladda sin elbil vid kommunens publika laddstolpar. Enligt e-
förslaget bör inte laddning av elbil subventioneras av skattekollektivet. Förslaget anger vidare att 
elbilsägare inte ska subventioneras av skattekollektivet, oavsett om de är medborgare i  
Nynäshamns kommun eller inte. Elbilsägare ska inte få en fördel jämfört med andra fordonsägare 
och resenärer. I e-förslaget tas frågan om hur subventionering av laddning strider mot 
kommunallagen och likställighetsprincipen upp.   
 
Därför yrkar Medborgerlig Samling i Nynäshamn på att dagens möjlighet till gratis laddning upphör 
och avgift tas ut till marknadspris. Hur detta genomförs bör åläggas förvaltningen att utreda.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Att laddningen blir avgiftsbelagt 
Beslut - ks § 10 2022-01-20 - Inkomna e-förslag 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 30(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102/22 KS/2022/0074/061 

Svar på e-förslag - Ändring av hastighetsbegränsning på 
Sorundavägen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. avslå e-förslaget om ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen. 
2. ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva Trafikverket i enlighet med de intentioner som finns i e-
förslaget. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som föreslår en ändring av hastighetsbegränsningen på 
Sorundavägen från Grödby till Gamla Kyrkvägen. Enligt förslagsställaren har det de senaste sex 
månaderna skett två olyckor med tre barn/minderåriga. I e-förslaget anges att hastigheten är 
60km/h men bör sänkas till 40 km/h. Detta motiveras utöver olyckorna att många barnfamiljer har 
flyttat till området och att stora dela av sträckan saknar gångstig.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om ändring av hastighetsbegränsning på 
Sorundavägen.   

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar på tillägget att kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att 
tillskriva Trafikverket i enlighet med de intentioner som finns i e-förslaget. 

Ordförande (M) yrkar bifall till Lars-Åke Lundins (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
E-förslag Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen 
Beslut KS §43 2022-02-17 – Inkomna e-förslag 

Skickas till 
Akten  
  



 

PROTOKOLL Sida 31(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103/22 KS/2022/0091/061 

Svar på e-förslag - En plats med olika djur att besöka, typ 
4hgård 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslag gällande en plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
vara besvarat. 

Ärendet 
Den 23 oktober 2021 inkom ett e-förslag gällande en plats med olika djur att besöka, typ 4hgård. 
Förslaget publicerades på kommunens webbplats och fick totalt 42 röster. Kommunstyrelsen 
beslutade den 17 mars 2021, § 67, att överlämna förslaget till förvaltningen för vidare utredning.  
 
I Sverige finns idag 30-talet 4H-gårdar, gårdarna drivs av länsförbund inom 4H. De fyra H:na står 
för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. 4H-gården ska erbjuda en aktiv verksamhet med mottot att 
”Lära genom att göra” med huvudfokus på barn och ungdomar mellan 6 och 25 år. Varje 4H-gård 
bestämmer själv vilka djur som ska finnas på gården utifrån de förutsättningar som finns. Kravet är 
att det ska finnas minst fyra olika djurslag och att de bör vara av svenska lantraser och enligt 4H:s 
riktlinjer får 4H-gårdar inte likna en djurpark. Ofta har 4H-gårdar kaniner, höns, får, hästar, getter 
och katter. 4H-gårdarna ska också vara gratis att besöka. För att starta en 4H-gård behöver man 
först starta en 4H-klubb. 
 
4H-gårdarna är en ideell organisation beroende av bidrag och sponsring i olika former.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslag gällande en plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
E-förslag – En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
Beslut från kommunstyrelsen, 2022-03-17, § 67 

Skickas till 
Akten  



 

PROTOKOLL Sida 32(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 104/22 KS/2022/0044/061 

Inkomna e-förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Simhall i Nynäshamns kommun
2. Grill- och eldplatser längst Strandvägen
3. Förbud mot privatpersoner att hantera fyrverkerier, samt lasershow

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag 
som metod för medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige har även beslutat att e-förslagen får ställas 
under de villkor som redovisas i förvaltningens utredning, Införande av e-förslag i Nynäshamns 
kommun – Förslag till handläggningsprocess och villkor, tillsammans med de förslag om revideringar 
av villkor som fastställdes vid fullmäktiges beslut den 10 mars.  

Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på kommunens hemsida där det går att rösta. 
Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till ansvarig förvaltning. E-förslaget tas om hand 
av förvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde.  

Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit tre e-förslag under perioden 14 februari 2022 – 17 april 
2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-
förslaget eller ej.  

E-förslagen innehåller följande information och förslag:
1. Simhall i Nynäshamns kommun

KS/2022/0162/061-1

En till simhall behövs i Nynäshamns kommun. Denna ska placeras så att vi kan njuta av vår
skärgårdsmiljö, dvs med havsutsikt och en känsla av att vara ute i naturen.
Antal röster: 106

2. Grill- och eldplatser längst Strandvägen
KS/2022/0165/061-1
Ställ iordning fina grill- och eldplatser längs hela Strandvägen i Nynäshamn. Nu är det
många som förstör den fina strandlinjen genom att elda direkt på stenar och hällar. Genom
att iordningställa flera grillplatser så kan detta minimeras.
Antal röster: 36

3. Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt förslag om lasershow
KS/2022/0173/061-1
Då jag tror och hoppas att Nynäshamn vill vara en modern kommun som också värnar miljö
och djurliv så är mitt förslag att man inför ett förbud för privatpersoner i kommunen att
hantera fyrverkerier speciellt runt nyår då det tenderar att smälla i tid och otid och djur vilda
som tama utsätts långt över gränsen för vad som är försvarbart. Också många människor
far illa av skador bla vid brukande av dessa pyrotekniska pjäser.
Mitt förslag är att kommunen i stället skapar ett firande på nyåret tex med lasershow eller
liknande där människor kan samlas i en gemenskap för att betrakta en vacker show.
Antal röster: 74



 

PROTOKOLL Sida 33(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Simhall i Nynäshamns kommun
2. Grill- och eldplatser längst Strandvägen
3. Förbud mot privatpersoner att hantera fyrverkerier, samt lasershow

Beslutsunderlag 
E-förslag – En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård
E-förslag – Grill- och eldplatser längst Strandvägen
E-förslag – Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt förslag om lasershow

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 34(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 105/22

Momshantering Källberga 
Projektledare Hanna Hjort Koverberg informerar om momshantering av Källberga. 



 

PROTOKOLL Sida 35(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 106/22 KS/2022/0012/022 

Personalfrågor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att teckna ett nytt 
anställningsavtal

Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.2.1 a). 

Föredragning 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor: 

• Hantering utifrån proposition om förändrad LAS.
• Det nya pensionsavtalet.

Undantagen enligt sekretess



 

PROTOKOLL Sida 36(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107/22  

Övriga frågor 
Kommundirektör Carolina Pettersson lämnar information om Alkärrsplans Utvecklings AB. 

  



 

PROTOKOLL Sida 37(37) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108/22  

Nästa sammanträde 2 juni 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 2 juni 2022 klockan 09.00. 
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