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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-12-17 
Anslaget sätts upp: 2020-12-21   Anslaget tas ned: 2021-01-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 
   Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort 2020-12-17 klockan 14.52-16:05 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L) §§ 221–236, till och med klockan 16.00. 

Distans: 
Patrik Isestad (S) 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 

Distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Linn Marsten, planeringschef 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Isa Eriksson, samhällsplanerare 
Yvonne Persson, kommunjurist 

Paragrafer 
§§ 221 - 240

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2020-12-21 klockan 10.00 
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Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Patrik Isestad (S) 
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Matilda Ekh 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
Innehållsförteckning              

§ 221/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 222/20 Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet  
§ 223/20 Markstrategi för Nynäshamns kommun, uppföljning 2020  
§ 224/20 Revidering Riktlinjer för Markanvisning  
§ 225/20 Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande  
§ 226/20 Riktlinjer för bostadsförsörjning, beslut om remiss  
§ 227/20 Avslut av detaljplanen Nickstaviken bryggor, Nynäshamn 2:1  
§ 228/20 Markanvisning Seniorboende  
§ 229/20 Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på del av fastigheten 

Vansta 5:38 i Ösmo 
 

§ 230/20 Begäran om tecknande av tilläggsavtal  
§ 231/20 Svar till Inspektionen för vård- och omsorg gällande anmälan om samhällsviktig 

verksamhet 
 

§ 232/20 Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i det kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor 

 

§ 233/20 Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till det kommunala 
pensionärsrådet 

 

§ 234/20 Inrättande av fastighets- och investeringsutskott  
§ 235/20 
§ 236/20 
 
§ 237/20 
§ 238/20 
§ 239/20 
§ 240/20 

Val av Näringslivsberedning 
Information – svar på remiss från Trafikverket angående hastighetsbegränsning 
på Sjöviksvägen 
Presentation av projektlista 
Personalfrågor 
Nästa sammanträde 4 februari klockan 09.00 
Övriga frågor 
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§ 221 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen.
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§ 222/20 KS/2020/0364/246 

Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet skickas på remiss till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-18, § 144, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
styrdokument som reglerar när och hur upplåtelser av namnrättigheter för kommunala byggnader 
och anläggningar kan tillåtas. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinje.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet skickas på remiss till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Rapport – Upplåtelse av namnrättighet 
Förslag till riktlinje för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 
Avtalsförslag – Upplåtelse av namnrättighet 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 223/20 KS/2018/0319/260 

Markstrategi för Nynäshamns kommun, uppföljning 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta att: 
1. Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin. 
2. Strategin ska utvärderas på nytt och eventuellt revideras i samband med antagande av ny 
översiktsplan 

Ärendet 
Detta ärende tjänar som uppföljning på 2019 års markstrategi. 
Markstrategins syfte, tillsammans med de riktlinjer för markanvisningar som antogs 2018, är bland 
annat att ge stöd till Planeringsavdelningen i det dagliga arbetet. Strategin ska skapa förutsättningar 
för en mer långsiktig och konsekvent hantering av markreserven. 
 
Strategin består av två delar: en innehåller samlade riktlinjer, den andra går igenom bakgrund, 
analys och fördjupning. Inga specifika markområden för försäljning eller inköp pekas ut, även om 
mer övergripande rekommendationer på områdesnivå finns i fördjupningen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta att: 
1. Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin. 
2. Strategin ska utvärderas på nytt och eventuellt revideras i samband med antagande av ny 
översiktsplan 

______ 

Beslutsunderlag 
Markstrategi: Riktlinjer (reviderade) 
Markstrategi: Analys och fördjupning 
Beslutsprotokoll från kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Akten 
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§ 224/20 KS/2018/0145/260 

Revidering Riktlinjer för Markanvisning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att: 
1. utreda och föreslå en eventuell revidering av kommunens riktlinjer för markanvisningar bland 
annat kopplat till markvärdering. 
2. utreda och komplettera revidering riktlinjer av markanvisning med: 
- Bryter markanvisningstävling med ankaraktör mot LOU?  
- Utför ankaraktören tjänster som åvilar kommunen?  
- Utför Ankaraktören tjänster som kan kunna vara upphandlingspliktiga? 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2018 att godkänna förvaltningens förslag på riktlinjer för 
markanvisningar. I denna finns bland annat beskrivet vad en markanvisning är, vad som regleras i 
ett markanvisningsavtal samt vad kommunen har för handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor. Här finns även enstaka riktlinjer för markprissättning.  
 
Förvaltningen ser ett behov av att revidera dessa riktlinjer. Det gäller särskilt för prissättningen vid 
direktanvisningar. Direktanvisning används när det inte finns behov av jämförelseförfarande 
och/eller när det finns motiv att välja en viss byggaktör. I dessa fall är inriktningen att en oberoende 
värdering ska göras. Förvaltningen saknar dock principer för att värdera marken i situationer då 
motiv finns att välja en byggaktör på förhand och önskar utreda detta. 
 
Vidare föreslår förvaltningen en översyn av språkbruket i samband med en revidering av riktlinjerna 
samt ett tydliggörande kring hur kommunikationen av markanvisningarna sker. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå en 
eventuell revidering av kommunens riktlinjer för markanvisningar bland annat kopplat till 
markvärdering. 
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda och komplettera revidering riktlinjer av 
markanvisning med: 
1. Bryter markanvisningstävling med ankaraktör mot LOU?  
2. Utför ankaraktören tjänster som åvilar kommunen?  
3. Utför Ankaraktören tjänster som kan kunna vara upphandlingspliktiga? 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkanden. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) 
tilläggsyrkanden. 

______ 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
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§ 225/20 KS/2020/0331/209 

Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
1. godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hållbart byggande  
(KS/2020/0331/209–3 Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande) 
2. ge kommunstyrelseförvaltningen genom avdelningen för planering och samhällsutveckling i 
uppdrag att årligen gå igenom och vid behov revidera Bilaga 1 Checklista – Interna projekt och 
Bilaga 2 Checklista – Externa projekt 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har sedan 2013 ett internt dokument med regler och riktlinjer för hållbart 
byggande. Mycket har hänt inom hållbarhetsområdet sedan dess och det föreligger ett behov av 
uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen har mot bakgrund av detta tagit fram ett 
förslag till 6 nya riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun som ämnar gälla både för 
interna och externa samhällsbyggnadsprojekt. Syftet med de nya riktlinjerna är att säkerställa att 
alla samhällsbyggnadsprojekt sker på ett långsiktigt hållbart sätt genom att inte bara ge nya 
riktningar utan också konkretisera hur de tre hållbarhetsdimensionerna kan efterlevas.    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
1. godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hållbart byggande  
(KS/2020/0331/209–3 Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande) 
2. ge kommunstyrelseförvaltningen genom avdelningen för planering och samhällsutveckling i 
uppdrag att årligen gå igenom och vid behov revidera Bilaga 1 Checklista – Interna projekt och 
Bilaga 2 Checklista – Externa projekt 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar på att arbetsutskottet ska lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande  
Bilaga 1 Checklista – Interna projekt  
Bilaga 2 Checklista – Externa projekt  
MSN – Protokollsutdrag 2020-11-17 § 263 – Yttrande över remiss – Riktlinjer för hållbart byggande 
Beslut BUN § 170_20 Yttrande över remiss – riktlinjer för hållbart byggande Hållbart byggande – 
regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamns kommun  
Beslut SON § 141, 2020-11-24 
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Yttrande över Riktlinjer för hållbart byggande Beslut  
KFN 2020-02-12 Remiss hållbart byggande  

Skickas till 
Akten 
Planeringschef  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Socialnämnden  
Nynäshamnsbostäder 
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§ 226/20 KS/2017/0238/209 

Riktlinjer för bostadsförsörjning, beslut om remiss 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka riktlinjerna på remiss till Länsstyrelsen. 

Ärendet 
Varje kommun ska, enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, anta 
riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå dessa mål, samt 
en beskrivning av hur kommunen tar hänsyn till relevanta nationella och regionala mål i arbetet med 
bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska ”grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.” 
Riktlinjerna ska skickas på remiss till länsstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer den 2018-02-14. Antagandehandlingen var uppdelad i två delar, 
en med underlag och analys och en med riktlinjer. Under den tid som passerat sedan dess har 
förutsättningarna förändrats på flera sätt. Riktlinjerna var indelade efter målen i kommunens mål 
och budget, som har förändrats i och med det nya politiska styret. Flera av aktiviteterna är redan 
avklarade eller inte längre relevanta, andra var upprepningar av riktlinjer från andra styrdokument 
som sedan dess har förändrats. Ytterligare andra var mycket svåra att följa upp. 
 
I denna revidering har förvaltningen därför försökt korta ner dokumentet och behålla bara de 
riktlinjer som är relevanta för bostadsförsörjningen, samt där kommunen har möjlighet att påverka 
utvecklingen. Dessa kopplas till tre övergripande mål. I texterna beskrivs också kopplingen till 
relevanta nationella och regionala målsättningar. Under varje mål finns ett antal riktlinjer samt 
ansvarig nämnd och förvaltning. Dokumentet är inte längre uppdelat i två, utan innehåller både 
riktlinjer och analys.  
 
En analys av läget på bostadsmarknaden finns i den promemoria som presenterades för 
kommunstyrelsen i augusti och som finns bilagd detta dokument. Promemorian innehåller 
fördjupningar i några områden där det kommit ny statistik eller annan kunskap om 
bostadsmarknaden. Där finns uppdaterad statistik om kommunens bostadsbestånd, hushållens 
förmåga att efterfråga nyproducerade bostäder med mera.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka riktlinjerna på remiss till Länsstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar på att arbetsutskottet ska lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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______ 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025 
Gällande riktlinjer (antagna 2018) 
PM om bostadsmarknaden daterat juni 2020 

Skickas till 
Akten 
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§ 227/20 KS/2002/0088/255 

Avslut av detaljplanen Nickstaviken bryggor, Nynäshamn 2:1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta detaljplanen för Nickstavikens bryggor 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2003 att uppdra åt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att se över gällande planer för vattenområdet mellan 
Hamnviksström och Nickstavikens inre delar. Ett planläggningsavtal tecknades mellan kommunen, 
fastighetsägare inom kvarteret Ejdern och Vikens båt-och bryggförening 2005. Under 2006 
utarbetades ett planprogram som också var ute på samråd. Därefter inträffade en rad händelser 
som förändrade förutsättningarna för planarbetet.  
 
I dagsläget återstår ett fåtal frågor av de ursprungliga problemställningarna. Under 2018 gjordes en 
intern genomlysning av problemställningarna i samarbete mellan kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsenhet och planenheten på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningarna 
landade i några ställningstaganden som redogörs för i bilagd tjänsteskrivelse daterad 20 december 
2018.  
 
Ställningstagandena utmynnade i ett förslag från förvaltningen att avsluta detaljplanen för 
Nickstavikens bryggor. Förvaltningens förslag återremitterades av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens arbetsutskott 8 januari 2019 (Msn § 10/19). Återremissen skedde efter diskussion om 
bryggornas status och möjlighet att få finnas kvar. Beslutsmeningen löd: ”Ärendet återremitteras i 
avvaktan på arbete hos mark- och exploateringsenheten på kommunstyrelseförvaltningen och 
kommunikation med berörda parter. Ärendet tas upp igen den 11 juni 2019.” Ärendet 
återrapporterades muntligt till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott i juni 2019. 
 
Mark- och exploateringsenheten på kommunstyrelseförvaltningen har under 2019 arbetat med 
frågan om bryggorna och fört dialog med berörda. Detta resulterade i att Vikens båt- och 
bryggförening (brygga B, se karta i tidigare tjänsteskrivelse) ansökte om strandskyddsdispens 20 
maj 2019. Ärendet om strandskyddsdispens återremitterades vid miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 26 november 2019 med motiveringen att förvaltningen 
behövde utreda nyttjandet av bryggan och området vidare.  
 
18 februari 2020 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Msn § 44/20) att bevilja 
strandskyddsdispens för bryggan som arrenderas av Vikens båt- och bryggförening. Länsstyrelsen 
beslutade 27 februari 2020 att ej överpröva beslutet.  
 
Mark- och exploateringsenheten har utarbetat ett nytt arrendekontrakt för bryggan. Bryggan, som 
ligger på kommunens mark och vattenområde, ska vara allmänt tillgänglig men skötas av Vikens 
båt- och bryggförening. Arrendekontraktet kommer att löpa i 5-årsperioder. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta detaljplanen för Nickstavikens bryggor 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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_______ 

Beslutsunderlag 
Protokoll och tjänsteutlåtande från MSN 
Tjänsteutlåtande från 2018-12-20 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 14(30) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 228/20 KS/2018/0461/260 

Markanvisning Seniorboende 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner projektet Seniorboende 
Hacktorp. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2019, (KS/§265/19) att förvaltningen skulle gå 
vidare och teckna markanvisningsavtal med exploatör 4 som uppnått högsta tävlingsanbudet. Denna 
exploatör valde inför sommaren 2020 att inte gå vidare och teckna markanvisningsavtal med 
kommunen. Kommunen tog därmed kontakt med exploatör 2, tvåa i tävlingen. Exploatören och 
kommunen inledde en dialog om markanvisningsavtal. Inför undertecknade av markanvisningsavtal 
så genomförde exploatören en enklare geotekniskutredning samt hade en dialog med kommunen 
gällande kostnader för ledningsflytt. Detta resulterade i att exploatören i november valde att inte stå 
kvar vid sitt tävlingsanbud och därmed inte vill gå vidare och teckna ett markanvisningsavtal med 
kommunen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner projektet Seniorboende 
Hacktorp. 
 

_______ 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen Protokoll, 2018-11-21 
Kommunstyrelsen Protokoll, 2019-09-26 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 229/20 KS/2020/0335/260 

Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på del 
av fastigheten Vansta 5:38 i Ösmo 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska bordläggas. 
 

Ärendet 
Bokoop har ansökt om markanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38. Det berörda området 
omfattar delar av den skogsbacke som ligger mellan den västra infartsparkeringen och villorna på 
Körundavägen. En del av infartsparkeringen skulle behöva tas i anspråk för att tillskapa en väl 
utformad gata samt troligen för att försörja bostäderna med parkeringsplatser.   
 
Den ursprungliga ansökan föreslog att kommunen ska anlägga en stadspark där infartsparkeringen 
idag ligger. Förvaltningen såg dock två problem med detta förslag. Dels kommer behovet av 
infartsparkering öka i och med de många bostäder som ska byggas i och runt Ösmo. Dels är platsen 
avskiljd och har inte det naturliga flöde av människor som behövs för att skapa bra stadsparker. 
Efter diskussion med sökanden beslutade de sig för att revidera sin ansökan och inte ta med 
förslaget om en park. 
 
Syftet med ansökan är att kunna uppföra cirka 120 bostäder i kooperativ hyresrätt. Bokoop uppger 
att man vill hålla hyrorna under nivån som krävs för investeringsstöd, vilket ger en för nyproduktion 
relativt låg hyra. Bostäderna placeras i skogsbacken i områdets västra ände. En ny detaljplan är 
nödvändig om förslaget ska kunna genomföras.  
 
I planprogrammet för Ösmo, antaget 2009, pekas platsen ut för förtätning. Programmet föreslår att 
infartsparkeringen ska flyttas till stationens östra sida. Därefter har en parkering anlagts på den 
östra sidan, men den större parkeringen på den västra sidan finns kvar. I strukturplan för centrala 
och södra Ösmo, MSN/2007/1147/214-92, pekas också den västra infartsparkeringen ut för 
förtätning. Här föreslås en effektivisering av p-platserna och att den norra delen av parkeringen 
utgår och ersätts av annan markanvändning.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedan förslag: 
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om direktmarkanvisning på 
del av fastigheten Vansta 5:38. Förslag till avtal ska behandlas av kommunstyrelsen tillsammans 
med beställning av detaljplan.  
2. Avslå ansökan om markanvisning i väntan på att genomföra en anbudsmarkanvisning på platsen.  
 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till att ärendet ska bordläggas. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet ska bordläggas. 

 

______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 
Kartbilaga 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
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§ 230/20 KS/2018/0515/260 

Begäran om tecknande av tilläggsavtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram ett 
tilläggsavtal innehållande en avskrivningstid omfattande 40 år och ge mark- och exploateringschefen 
i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet. 

Ärendet 
Stiftelsen Sjömanskyrkan har ett hyresavtal med kommunen angående gamla Prästgården, Lövlund 
1. Avtalet tecknades 2019 och gäller i tio år. Hyresgästen har, enligt avtalet, ett betydande 
underhållsansvar för fastigheten och hyresnivån är satt utifrån detta. I augusti blev det stopp i 
avloppet och ett stambyte blev nödvändigt. Stambytet bekostades av hyresgästen som nu önskar en 
avskrivningstid på 40 år för investeringen istället för 10 år som kontraktet säger. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om något av följande alternativ: 
1. Låta kontraktet på fastigheten Lövlund 1, upprättat 2019-06-03, fortsätta gälla med 
avskrivningstid om 10 år. 
2. Ge i uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram ett tilläggsavtal innehållande en 
avskrivningstid omfattande 40 år och ge Mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
tilläggsavtalet. 
 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till alternativ 2. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till alternativ 2. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med alternativ 2. 

Beslutsunderlag 
Begäran från Stiftelsen Sjömanskyrkan  

Skickas till 
Akten 
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§ 231/20 KS/2020/0494/109 

Svar till Inspektionen för vård- och omsorg gällande anmälan 
om samhällsviktig verksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.  

Protokollsanteckning 
I utskicket till IVO så ställer kommunen frågan om IVO också önskar få uppgifter från kommunens 
privata utförare vars personal kommunen också har ansvar över. 

Ärendet 
Den 23 november 2020 meddelade Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) att myndigheten inlett 
en tillsyn mot Nynäshamns kommun. IVO:s begäran har framställts med stöd av 21 § lagen om 
informationssäkerhet (2018:1174) för samhällsviktiga tjänster (LIS) samt 7 kap 20 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Syftet med tillsynen är att granska kommunens följsamhet till 23 
LIS. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.  
 

_______ 

Beslutsunderlag 
Knowit, NIS-direktivets effekt på Nynäshamns kommun – 27 april 2019 KS/2018/0296/005-3. 
Begäran om uppgifter från Inspektionen om vård – och omsorg, den 23 november 2020 – med 
bilaga. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 232/20 KS/2020/0008/102 

Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i 
det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2021-2022 utse följande till följande personer till 
det kommunala rådet för funktionshinderfrågor: 
 
Ordförande  
Vice ordförande  
Kommunstyrelsens ledamot  
Kommunstyrelsens ersättare  
Socialnämndens ledamot  
Socialnämndens ersättare  
Barn- och utbildningsnämnden ledamot  
Barn- och utbildningsnämnden ersättare 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamot  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ersättare  
Kultur- och fritidsnämnden ledamot   
Kultur- och fritidsnämnden ersättare   
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen utser det kommunala rådets ledamöter, ersättare, ordförande samt vice 
ordförande enligt reglementet för rådet. Mandatperioden för rådet är samma som för 
kommunstyrelsens innevarande mandatperiod, kommunstyrelsen fattade 2019 beslut om att välja 
rådets ledamöter för en två-årsperiod. Kommunstyrelsen ska beakta en rimlig balans mellan 
majoritet och opposition vid utnämnandet av ledamöter i det kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 
  
Kommunstyrelsen väljer ledamöter enligt följande: 
 
Bland kommunstyrelsens ledamöter 1 ledamot samt 1 ersättare. 
Socialnämndens ledamöter 1 ledamot samt 1 ersättare 
Barn- och utbildningsnämnden 1 ledamot samt 1 ersättare 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot samt 1 ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden 1 ledamot samt 1 ersättare 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2021-2022 utse följande till följande personer till 
det kommunala rådet för funktionshinderfrågor: 
 
Ordförande  
Vice ordförande  
Kommunstyrelsens ledamot  
Kommunstyrelsens ersättare  
Socialnämndens ledamot  
Socialnämndens ersättare  
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Barn- och utbildningsnämnden ledamot  
Barn- och utbildningsnämnden ersättare 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamot  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ersättare  
Kultur- och fritidsnämnden ledamot   
Kultur- och fritidsnämnden ersättare   
 

______ 

Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Skickas till 
Akten 
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§ 233/20 KS/2020/0008/102 

Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare 
till det kommunala pensionärsrådet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2021–2022 utse följande ledamöter till följande 
personer till det kommunala i pensionärsrådet: 
 
Ordförande  
Vice ordförande  
Kommunstyrelsens ledamot  
Kommunstyrelsens ersättare  
Socialnämndens ledamot  
Socialnämndens ersättare  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamot  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ersättare  
Kultur- och fritidsnämnden ledamot  
Kultur- och fritidsnämnden ersättare  

Ärendet 
Kommunstyrelsen utser Det kommunala rådets ledamöter, ersättare, ordförande samt vice 
ordförande enligt reglementet för Det kommunala rådet för pensionärsrådet i Nynäshamns kommun. 
Mandatperioden för Det kommunala rådet är samma som kommunstyrelsens innevarande mandat 
period. 
 
Kommunstyrelsen ska beakta en rimlig balans mellan majoritet och opposition vid utnämnandet av 
ledamöter i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Kommunstyrelsen väljer ledamöter enligt följande: 
Bland sina ledamöter 1 ledamot samt 1 ersättare 
Socialnämndens ledamöter 1 ledamot samt 1 ersättare 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot samt 1 ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden 1 ledamot samt 1 ersättare 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2021–2022 utse följande ledamöter till följande 
personer till det kommunala i pensionärsrådet: 
 
Ordförande  
Vice ordförande  
Kommunstyrelsens ledamot  
Kommunstyrelsens ersättare  
Socialnämndens ledamot  
Socialnämndens ersättare  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamot  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ersättare  
Kultur- och fritidsnämnden ledamot  
Kultur- och fritidsnämnden ersättare  
______ 
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Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
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§ 234/20 KS/2020/0462/103 

Inrättande av fastighets- och investeringsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I kommunens mål och budget 2021 fastslås att ett fastighets- och investeringsutskott inrättas under 
kommunstyrelsen. Kommunens investeringsvolym förväntas öka framöver, inte minst eftersom den 
kommunala servicen inom främst utbildning och omsorg behöver byggas ut. Investeringar och 
kanske främst prioriteringar av dessa kommer att vara en mycket strategisk fråga för kommunen 
framöver. Investeringar med anledning av exploateringar, VA-ledningsnätet med mera. Som en del i 
detta flyttas även fastighetsavdelningen, som står för en stor del av kommunens investeringar, över 
till kommunstyrelsen. Förutom fastighets- och investeringsärenden utgör utskottet beredningsorgan 
samt i vissa fall beslutande instans. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion för utskottet samt en bilaga som visar på 
vilken delegation utskottet föreslås ha.  
 
I instruktionen framgår vad utskottet ska arbeta med. Utskottet kommer löpa parallellt med 
kommunstyrelsens arbetsutskott och hantera ärenden inom sitt ansvarsområde.  
 
Utskottets huvudsakliga uppdrag är att bevaka kommunens pågående och kommande investeringar, 
i synnerhet i relation till kommunens samlade ekonomiska och organisatoriska förmåga. Härutöver 
kommer utskottet hantera vissa fastighetsrelaterade frågor, bereda och i vissa fall besluta kring 
investeringsärenden.  
 
Större investeringsärenden, exempelvis bygga en ny förskola, LSS-boende eller liknande, kommer 
hanteras av kommunstyrelsen. Utskottet kommer hantera mer omfattande förhyrningar om inte 
dessa bedöms vara av principiell karaktär. Ett typexempel är en långtidsförhyrning av en förskola 
eller liknande. 
 
Förutom investerings- och fastighetsfrågor kommer utskottet vara det politiska organ där 
kommunens prioritering av samhällsbyggnadsprojekt hanteras.  
 
Kommunstyrelsens behöver för egen del nominera och fastställa vilka ledamöter som ska ingå i 
utskottet. Förvaltningen har inte tagit ställning till hur många ledamöter utskottet bör ha. En 
avvägning mellan demokratisk representation och effektivitet bör givetvis göras i fastställandet av 
antalet ledamöter.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Inrätta ett fastighets- och investeringsutskott under kommunstyrelsen samt antar förslaget till 
instruktion. 
2. Revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bilaga 1. 
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till att lämna ärendet utan eget ställningstagande 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Instruktion för kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott, inklusive Bilaga 1. Förslag på 
förändringar av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av inrättande av fastighets- 
och investeringsutskott 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 235/20 KS/2020/0008/102 

Val av Näringslivsberedning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har den 24 januari 2019, § 18, beslutat att inrätta en Näringslivsberedning. 
Ledamöterna i beredningen valdes för två år. Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny 
nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Beslut i kommunfullmäktige om bland annat 
reglemente för nämnden och val till nämnden kommer inte att kunna genomföras förrän tidigast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2021. Kommunstyrelsen kan därför fatta beslut om att 
välja ledamöter till Näringslivsberedningen för en period efter 1 januari 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för perioden från och med 1 januari 2021 – till och med xxxx 2021 
utse följande ledamöter i Näringslivsberedningen: 

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till att lämna ärendet utan eget ställningstagande 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. 

. 
______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 236/20  

Information - svar på remiss från Trafikverket angående 
hastighetsbegränsning på Sjöviksvägen. 
Samhällsplanerare Isa Eriksson föredrar information om svar på remiss från Trafikverket angående 
hastighetsbegränsning på Sjöviksvägen. Beslut om att besvara remissen i enlighet med 
förvaltningens förslag till remissvar kommer tas som ett ordförandebeslut. 
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§ 237/20  

Presentation projektlista 
Presentation av projektlista.
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§ 238/20  

Personalfrågor 
Inga personalfrågor.
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§ 239/20  

Nästa sammanträde 4 februari klockan 09.00 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ett extra sammanträde ska hållas den 14 januari 
klockan 08.30.
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§ 240/20  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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