
 

PROTOKOLL Sida 1(59) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-04-29 
Anslaget sätts upp: 2021-05-03             Anslaget tas ned: 2021-05-25 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-04-29 kl. 09.00-15.47. 
Ajournering 09.42-09.50, 10.57-11.02, 14.44-14.50. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 11.55 
Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 123, 125–126, 128–129, 133, 135, 148, 147, 149, 
153, 130–132, 134, 136–138, 150, 139–143, 145–146, 151–153 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) till och med klockan 13.58 
Per Ranch (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN) §§ 133, 135, 148, 147, 149, 153, 130–132, 134, 136–
138, 150, 139–143, 145–146, 151–153 
Donald Löfving (SD) 
  
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning  

Paragrafer 
§§ 116–153 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-05-03 15.00 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
Ordförande 

Mikael Persson (L) 
Justerare 

 
  
 

 
Janice Boije Junerud (S)     Matilda Ekh 
justerare       Sekreterare   
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) till och med klockan 14.10 
Per Malmsten (M) 
Sophia Stureson (L) till och med klockan 11.59 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 
Jean-Claude Menot (SD) 

 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
 
Deltar på distans: 
Matilda Ekh, sekreterare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Claes Kihlström, fastighetschef 
Yvonne Persson, kommunjurist §§ 116–117 
Sanna Jansson, kommunjurist § 118 
Alf Olsson, förvaltningschef 
Adam Andersson, projektledare 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Dan Olén, ekonomichef 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
Isa Eriksson, samhällsplanerare 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg 
Sara Jernetz, samhällsplanerare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Linn Marsten, personalchef 
Marcus Svinhufvud, ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Maria Gard Günster, ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Nathalie Majdek, politisk sekreterare 
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef 
Nina Munters, näringslivschef 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(59) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

§ 116/21  Fastställande av dagordning 

§ 117/21 Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisationen för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

§ 118/21 Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 
platser 

§ 119/21 Revidering av Reglemente för kommunalt partistöd 
§ 120/21 Tillägg till bestämmelserna om utformningen av tillåtna  

e-förslag 
§ 121/21 Strategi för en ökad digitalisering 
§ 122/21 Rekapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening 
§ 123/21 Investering i dagvattendamm Vansta 3:1 
§ 124/21 Svar på samråd för ombyggnad av väg 73 Västerhaninge - Nynäshamn till elväg 
§ 125/21 Svar på remiss - Samråd om vatten påverkade av vattenkraft 
§ 126/21 Svar i samråd: utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg 
§ 127/21 Yttrande om nätkoncession, luftledning och markkabel vid Wik-Inn Marina 
§ 128/21 Beslut om ansökan om Torp 2:10 
§ 129/21 Markanvisning Bostäder, Hacktorp 
§ 130/21 Svar på motion - utöka öppettider på Nattis 
§ 131/21 Svar på motion om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika 
§ 132/21 Svar på medborgarförslag om att höja kommunalskatten för att möta kostnader 

som skolverksamheten kräver 
§ 133/21 Svar på medborgarförslag - Underlätta pendling genom att göra ett stopp för 

buss 861 vid trafikplats Segersäng 
§ 134/21 Svar på ärende om att undersöka förutsättningarna för ett system för omröstning 

på distans 
§ 135/21 Svar på väckt ärende om renovering alternativt rivning av bastu på Lövhagen 
§ 136/21 Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen 
§ 137/21 Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Lövhagen 
§ 138/21 Val till Leader Stockholmsbygd 
§ 139/21 Rapport obesvarade motioner 
§ 140/21 Rapport obesvarade medborgarförslag 
§ 141/21 Rapport balanslista 
§ 142/21 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 143/21 Skrivelser och beslut 
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 § 144/21 Trygghetsundersökning, samverkansavtal och aktivitetsplan. Kommun-Polis-SBFF 

- information 
 § 145/21 Visionsprocessen - information 

 § 146/21 Den politiska rollen - information 

 § 147/21 Utveckling av arrendeavgifter - information 

 § 148/21 Avsiktsförklaring avseende planskilda korsningar vid Segersängs 
pendeltågsstation - information 

 § 149/21 Rapport samordningsgruppen för samhällsbyggnadprocessen 

 § 150/21 Näringslivsfrågor 

 § 151/21 Kansliavdelningen informerar 

 § 152/21 Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträde 2 september till 31 augusti. Nästa 
sammanträde 19 maj kl 09.00 

 § 153/21 Övriga frågor 
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§ 116/21 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under § 153 Övriga 
frågor: 

1. Lena Dafgård (SN) har en fråga om Torö lanthandel  

2. Patrik Isestad (S) har en fråga om Utsikten 

3. Theresia Bergendahl (C) vill väcka ett ärende. 

 

Ärendena hanterades i ordningen 116–117, 144, 118–122, 124, 123, 125–126, 128–129, 133, 135, 
148, 147, 149, 153, 130–132, 134, 136–138, 150, 139–143, 145–146, 151–153. 

§ 127 direktjusteras och redovisas i eget protokoll.  
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§ 117/21 KS/2020/0380/008 

Antagande av reglemente samt fastställande av 
förvaltningsorganisationen för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med kommunstyrelsens 
förslag till förändring 

2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 
med kommunstyrelsens förslag till förändring. 

3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela 
verksamhetsåret 2021,   

4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret 
fram till överlämnandet. 

5. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.  

6. Anta föreslagna förändringar i socialnämndens reglemente i enlighet med bifogat förslag 
samt med kommunstyrelsens förslag till förändring. 

7. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021. 
8. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda 

uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte 
bara dem som uppbär försörjningsstöd.  

9. Besluta att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter ska använda samma 
verksamhetssystem som socialförvaltningen för att kunna säkerställa nämndöverskridande 
hantering av individärenden.  

10. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad 
lokalisering från start. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför ärendets behandling i kommunfullmäktige göra 
de justeringar i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt socialnämndens reglementen som 
följer av att försörjningsstödet kvar blir hos Socialnämnden. Av uppdraget till 
kommunstyrelseförvaltningen följer även att, inför beredningen i kommunfullmäktige, se över 
förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivs och arbetsmarknadsnämnd och vid behov 
komplettera rapporten med ytterligare en skrivning som beskriver eventuella konsekvenser av 
kommunstyrelsens reviderade förslag 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN), Donald Löfving (SD) och Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Donald Löfving (SD) lämnar in en skriftlig reservation som biläggs protokollet som bilaga B. 

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

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga D. 

Föredragning 
Kommundirektör Carolina Pettersson föredrar ärendet. 
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Ärendet 
I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande 
kommunfullmäktige även att inrätta en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Förhoppningen 
är att nämndens arbete ska bidra till att motverka utanförskap och arbetslöshet, samt förenkla och 
förbättra kommunens kontakter med näringslivet och ge bättre förutsättningar för näringslivets 
tillväxt. Nämnden ska även bidra till att öka attraktiviteten för studenter och elever. 

Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens 
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation. I förslag till reglemente för näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden presenteras nämndens uppdrag samt vilka uppdrag som kommer att 
lyftas bort från kommunens redan inrättade nämnder och överlåtas till den nya nämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 
Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela verksamhetsåret 
2021,  
3. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och verksamhetsmässiga 
resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret fram till överlämnandet, samt 
4. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag. 
5. Reglementena träder i kraft den 1 juli 2021. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 
Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela 
verksamhetsåret 2021, 
3. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret 
fram till överlämnandet, samt 
4. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag. 
5. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021. 
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Yrkanden 
Mikael Persson (L) lämnar för alliansen ett justerat förslag till beslut och yrkar bifall till detta. 
Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med kommunstyrelsens 
förslag till förändring 

2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden, med kommunstyrelsens förslag till förändring. 

3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela 
verksamhetsåret 2021,   

4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra 
ansvaret fram till överlämnandet. 

5. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.  

6. Anta föreslagna förändringar i socialnämndens reglemente i enlighet med bifogat 
förslag samt med kommunstyrelsens förslag till förändring. 

7. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021. 
8. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att 

bredda uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla 
invånare, inte bara dem som uppbär försörjningsstöd.  

9. Besluta att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter ska använda samma 
verksamhetssystem som socialförvaltningen för att kunna säkerställa 
nämndöverskridande hantering av individärenden.  

10. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad 
lokalisering från start. 

 
Vidare föreslås det att kommunstyrelsen ska besluta för egen del att: 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför ärendets behandling i kommunfullmäktige 
göra de justeringar i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt socialnämndens 
reglementen som följer av att försörjningsstödet kvarblir hos Socialnämnden. Av uppdraget till 
kommunstyrelseförvaltningen följer även att, inför beredningen i kommunfullmäktige, se över 
förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivs och arbetsmarknadsnämnd och vid 
behov komplettera rapporten med ytterligare en skrivning som beskriver eventuella 
konsekvenser av kommunstyrelsens reviderade förslag.   
 
Tommy Cumselius (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Theresia Bergendahl (C) och Bernt Månsson 
(V) yrkar bifall till alliansens förslag till beslut. 

Lena Dafgård (SN) och Donald Löfving (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras 
och i andra hand på avslag till alliansens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras och att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en checklista som beskriver de ”risker” som följer med införandet 
och den närmaste tiden efter införandet för att kommunstyrelsen kollektivt skall kunna idka sin 
uppsiktsplikt samt kontinuerligt rapporteras till Kommunstyrelsen. Isestad (S) yrkar i andra hand på 
avslag till alliansens förslag till beslut 

Ajournering klockan 09.42-09.50. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras 
2. Bifall eller avslag till alliansens förslag till beslut. 



 

PROTOKOLL Sida 9(59) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 1 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Bernt Månsson (V) X  
Lena Dafgård (SN)  X 
Donald Löfving (SD)  X 

 
Med 6 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 5 nej-röster för att ärendet ska återremitteras 
finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla alliansens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 2 
Ja-röst för bifall till alliansens förslag till beslut och nej-röst för avslag till alliansens förslag till beslut. 

Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Bernt Månsson (V) X  
Lena Dafgård (SN)  X 
Donald Löfving (SD)  X 

 
Med 6 ja-röster för bifall till alliansens förslag till beslut och 5 nej-röster för avslag till alliansens 
förslag till beslut finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att bifalla alliansens förslag till 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar, 
organisation (inklusive förslag till delegationsordning) 
Rapport, Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget, 
förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar 
Mål- och budget för Nynäshamns kommun 2021- 2024 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2021 § 54 - Yttrande över remiss - förslag 
till nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samt förslag till reviderade 
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse. 
Beslut från socialnämnden den 3 mars 2021 § 30 Remissyttrande – Nytt reglemente för näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden – med förvaltningens tjänsteskrivelse.  
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 24 februari 2021 § 23 - Yttrande över remiss 
gällande nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade 
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
 

Skickas till 
Akten 
Kommundirektören 
  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-04-29

Särskilt yttrande angående antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd

Bakgrund
I löptexten i Mål- och budget för 2021-2024 fanns ett förslag att inrätta en näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Detta förslag fanns dock inte med i kungörelsen till fullmäktige den 15 oktober
2020, vilket är ett krav för beslutspunkter. Att inrätta en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd saknades
också i de beslutssatser, som fullmäktige fattade beslut om i samband med mål och budget, vilket
innebär att det är flera formella fel i hanteringen av beslutet och grundläggande demokratiska spelregler
har åsidosatts. Vi anser därför inte att kommunfullmäktige beslutade om att inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd i samband med Mål och budget för 2021-2024.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2021, uppstår ytterligare demokratiska problem, då
Alliansen på sittande möte kommer med det de kallar ett tilläggsyrkande, men det vi snarare anser är ett
helt nytt förslag till antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Detta nya förslag har tio beslutspunkter jämfört med de sex
beslutspunkter som skickats ut i handlingarna och de fem beslutspunkter som kommunstyrelsens
arbetsutskott har fattat beslut om. Endast Alliansens och Vänsterpartiets representanter i
kommunstyrelsen har fått haft kännedom om innehållet i det nya förslaget där åtta av tio
beslutspunkterna är ändrade i förhållande till det förslag som fanns i handlingarna. Övriga partiers
ledamöter och ersättare fick förslaget uppläst på sittande möte. Vi i Sorundanet Nynäshamns
kommunparti har inte fått möjlighet att läsa igenom det nya förslaget och inte givits tid att diskutera det i
partigruppen innan beslut, vilket var anledningen till att vi först yrkade på återremiss. Beslutet i
kommunstyrelsen innebär att vi ska vara ansvariga för ett beslut, där vi inte ens har haft möjlighet att läsa
igenom förslaget och ta ställning till det, eftersom som förslaget lades på bordet på sittande möte.

Det nya förslaget har forcerats fram så att man inte ens har hunnit se över eventuella konsekvenser av
det ändrade förslaget. Detta gör att Alliansen och Vänsterpartiet först fattar beslut i kommunstyrelsen och
sedan i efterskott måste ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över förvaltningens rapport
Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd för att komplettera rapporten med eventuella
konsekvenser av det ändrade förslaget inför beslutet i kommunfullmäktige. Det nya förslaget innebär
bland annat att försörjningsstödet blir kvar hos Socialnämnden och att det nya förslaget till
socialnämndens reglemente måste justeras. Det justerade reglementet för Socialnämnden finns inte ens
med i förslaget till beslut utan det ska kommunstyrelsen fatta beslut om utan att ha läst eller tagit
ställning till det. Vi anser att det är anmärkningsvärt att Alliansen och Vänsterpartiet saknar respekt för
de demokratiska processer som ska vara styrande och ledande i vår kommun.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga A



Inför vårt ställningstagande beträffande förslaget om förändrad nämndstruktur har vi granskat näringslivs-
och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, kommunstyrelsens rapport Inrättande av en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd - Förslag till budget, förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar samt
förslag till revideringar av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden m.m. Vi har också
läst nämndernas remissyttranden över förslaget och instämmer i många av de frågor och svårigheter
som lyfts i yttrandena beträffande det mångfacetterade uppdrag och de svåra gränsdragningar som den
nya nämndorganisationen skulle innebära. Inte minst oroande är att en projektledare behöver tillsättas
för införandet, vilket tyder på att många frågor fortfarande är obesvarade och ändå inte tillräckligt
utredda, trots många rapporter. Den föreslagna nämndorganisationen kommer också att beröra många
av medarbetarna, då alla befintliga nämnder och förvaltningar utom kultur- och fritidsnämnden är berörda
i högre eller lägre grad av omorganisationen. Vi kan inte se nyttan av den föreslagna förändrade
omorganisationen av nämndstrukturen, särskilt som det i den genomlysning av
förvaltningsorganisationen som skedde under 2019, inte föreslås någon omorganisation av den politiska
organisationen. Vi ser däremot att detta beslut innebär ökade kostnader för skattebetalarna i ytterligare
arvoden för en nämnd till med 22 ledamöter och ersättare, en projektledare för implementeringen samt
en ny förvaltningsorganisation, som också medför ytterligare kostnader.  Det är anmärkningsvärt att det
inte finns någon beräkning av kostnader i det omfattande utredningsmaterialet, men det är lätt att
konstatera att omorganisationen i sig kostar pengar och de många utredningar som har genomförts har
redan inneburit mycket extra kostnader.

Beträffande de exempel på kommuner som har en liknande nämndorganisation som den nu föreslagna
är det stora skillnader i invånarantal jämfört med vår kommun. Alla kommuner utom en har mångdubbelt
många fler invånare och är inte jämförbara med Nynäshamns kommun, som är en avsevärt mindre
kommun. Täby kommun har ca 72 000 invånare, Sollentuna kommun 74 000, Haninge kommun, ca 92
000 invånare och Nacka kommun har ca 106 000 invånare. Bara Upplands-Bro kommun med ca 29 000
invånare har jämförelsevis samma antal invånare som i vår kommun, 28 811 invånare.

I det svåra ekonomiska läge som vår kommun befinner sig nu p.g.a. av Covid-19, som också medför
extra stor arbetsbelastning på medarbetarna, kan vi inte se att det är lämpligt att riva upp
nämndorganisationen och starta en ny förvaltningsorganisation. Ekonomiska kalkyler för hur mycket den
här omorganisationen skulle kosta saknas i underlaget till beslut, vilket är anmärkningsvärt, men vi har
förstått av andra handlingar att en uppskattning är ca 10 miljoner kronor. Vi tveksamma till att detta
räcker och vi anser att skattebetalarnas pengar kan användas på många bättre och mer angelägna sätt
än att skapa en ny nämnd med ytterligare 22 förtroendeuppdrag och en förvaltningsorganisation till.
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Avslagsyrkande

Vi yrkar därför avslag till Alliansens och Vänsterpartiets förslag till beslut:

1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med kommunstyrelsens förslag
till förändring.

2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med
kommunstyrelsens förslag till förändring.

3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela verksamhetsåret
2021.

4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och verksamhetsmässiga
resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret fram till överlämnandet.

5. Anta föreslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.

6. Anta föreslagna förändringar i socialnämndens reglemente i enlighet med bifogat förslag samt
med kommunstyrelsens förslag till förändring.

7. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021.

8. Ge näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bredda
uppdraget till Arbets- och Utvecklingscentrum så att det ska kunna stödja alla invånare, inte bara
dem som uppbär försörjningsstöd.

9. Besluta att arbetsmarknadsavdelningens verksamheter ska använda samma verksamhetssystem
som socialförvaltningen för att kunna säkerställa nämnddöverskridande hantering av
individärenden.

10. Besluta att den centrala förvaltningen för nämnden i möjligaste mån ska ha en samlad
lokalisering från start.

Kommunstyrelsen beslutar att:
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför ärendets behandling i kommunfullmäktige göra
de justeringar i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt socialnämndens reglementen som
följer av att försörjningsstödet kvarblir hos Socialnämnden. Av uppdraget till
kommunstyrelseförvaltningen följer även att, inför beredningen i kommunfullmäktige, se över
förvaltningens rapport Inrättande av en ny näringslivs och arbetsmarknadsnämnd och vid behov
komplettera rapporten med ytterligare en skrivning som beskriver eventuella konsekvenser av
kommunstyrelsens reviderade förslag.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn- och utbildningsnämnden,
samt i Kommunfullmäktige
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KOMMUNSTYRELSEN RESERVATION 

2021-04-29 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att anta reglemente för en ny Näringslivs och 

Arbetsmarknadsnämnd. 

Vi ser visserligen med ett gillande på beslutet att dra bort försörjningsstöden ifrån nämnden. Det gör 

att den nya nämnden får lite större möjligheter att fokusera på det man har betonat mest – 

Näringslivsfrågorna. 

Men nämnden förblir ändå spretig med många verksamhetsområden. Det kommer att bli svårt att 

åstadkomma verklig förändring. Vi Sverigedemokrater kommer att noga följa upp de frågor som 

nämnden driver och vilken framgång man har i att få till förbättringar i dessa. 

Vi tror att det hade varit klokt att diskutera nämndens uppdrag i ytterligare en runda givet den 

avsevärda förändring som skedde i och med avskiljandet av försörjningsstöden. Vi anser också att 

denna nämnd borde ha prövats gentemot andra möjliga behov i kommunen av en fokuserad nämnd, 

och då tänker vi särskilt på de viktiga äldrefrågorna. 

För Sverigedemokraterna i Nynäshamn 

Donald Löfving 
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Nynäshamn, 2021-04-29 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer 117/21 Antagande av reglemente 
samt fastställande av förvaltningsorganisationen för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd – En byråkratisk 
tiger för politiken. 

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har idag ett fungerande 
samarbete för att få människor i arbete och skapa förutsättningar för jämlika 
livsvillkor.  

Den nya föreslagna nämndorganisationen skapar inte fler händer i välfärden, istället 
skapar en ny byråkratisk organisation endast ett heltidsjobb för ett kommunalråd 
samt uppdrag för arvoderade fritidspolitiker. Den nya nämnden med tillhörande 
förvaltningsorganisation är skapad för att knyta ihop Alliansens bräckliga politiska 
samarbete. 

I beslutsunderlag finns lösryckta centraladministrativa funktioner för socialtjänsten, 
och om näringsliv och utbildning. Den nya nämnden ska arbeta med 
vuxenutbildning, arbetslöshet, gymnasieskolan, kommunala aktivitetsansvaret, 
yrkeshögskola, aktiviteter och sysselsättning för nyanlända samt näringslivsfrågor 
enligt förslaget. 

Idag hanterar barn- och utbildningsnämnden utbildningsfrågorna i sin helhet från 
förskoleålder till vuxenålder. Socialnämnden stödjer arbetet med kommunala 
aktivitetsansvaret mellan samordningsförbundet Södertörn och barn- och 
utbildningsförvaltningen. Detta är en beprövad organisationsmodell som är anpassad 
för en kommun i Nynäshamns storlek.  

Den nya tunga byråkratiska organisationen som skapas riskerar att bli mer kostsam 
samt skapa gränsdragningsproblem mellan myndigheter. I ”Tilläggsyrkande – 
Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” föreslås att näringslivsnämnden ska ha 
tillgång till sekretessbelagd information registrerad av socialförvaltningen. I 
utredningen som gjorts av förvaltningen dessförinnan talas det om sekretessfrågor 
som kvarstår att lösa. Det som framgår av skrivningen är snarare att man inte kan 
dela sekretessbelagd information mellan nämnderna på grund av sekretesslagens 
utformning. 

Om man går vidare i ett politiskt beslut som eventuellt bryter mot sekretesslagen 
förstår vi inte annat än att tjänstemannaorganisationen enligt 
kvalitetsledningssystemet är skyldig att anmäla frågan till tillsynsmyndigheten.  

För att undvika ovanstående behöver det klargöras vilka konsekvenser det har för 
individen i de olika scenarierna. Det vill säga hur tillgången till sekretessbelagd 
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information över nämndgränsen kommer att fungera, om detta nu överhuvudtaget är 
möjligt. Vad innebär det för nämndernas effektivitet och kvalité i arbetet? Kan den 
uppfylla sitt syfte? 
  
För att nämna ett kommande gränsdragningsproblem; En familj där en förälder är 
arbetslös hanteras av näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och samtidigt 
inkommer en orosanmälan för samma familj till socialnämnden. En barnutredning 
måste därför startas av den ena myndigheten samtidigt som den andra myndigheten 
hanterar utmaningen att hjälpa föräldern i arbete, utan att frågan kan samordnas på 
grund av sekretess. Samma gränsproblem finns inom missbruk och våld i nära 
relationer.  
 
Man kan inte anta att den nya näringslivsnämnden ger obegränsad delegation till 
tjänstemännen. Exempelvis hyresskulder eller skulder till elbolag som byggts upp 
under flera månader blir stora belopp som tidigare togs av individutskottet i 
socialnämnden. Det borde innebära att även den nya näringslivsnämnden kommer 
att behöva inrätta ett individutskott för att undvika att behandla individärendena med 
en massa olika personer inblandade.  
 
Ingen risk- och konsekvensanalys har presenterats inför beslut att inrätta en nya 
näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd. En överhängande risk finns för felbehandling, 
dubbelarbete med ökad administration och ökade kostnader i samband med ett 
scenario med t. ex.  två individutskott. 
 
Det saknas ett helhetsperspektiv för det organisatoriska samt vad den politiska viljan 
avser att tillföra den kommunala organisationen.  
 
Ett starkt näringsliv skapas med tillväxt och utbildning 
För att bekämpa arbetslöshet samt stärka medborgarens utbildningsbakgrund krävs 
inte en kostsam ny byråkratisk organisation skapat för att finansiera 
kommunalrådsposter. Skolan och omsorgen behöver resursförstärkningar för att 
klara sitt uppdrag och inte mer administration. 
  
Nynäshamns kommun har en svag tillväxt i jämförelse med övriga kommuner i 
Stockholmsregionen. Andelen unga i åldern 18 - 24 år som var öppet arbetslösa eller 
sökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 13,0 procent förra året. 
Arbetslösheten bland unga ökar och är högre än riket i övrigt. 
   
För att stärka likvärdigheten i kommunens skolor infördes 2017 ett nytt och mer 
individbaserat resursfördelningssystem. En tidigare kartläggning av elever med 
problematisk skolfrånvaro genomfördes som underlag för att under 2018 kunna 
initiera ett åtgärdsprogram. Andelen elever som klarade gymnasieexamen ökade, men 
andelen elever i åk 9 som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen minskade. Särskilda 
extra pengar reserverades i tidigare regimens budget för att höja kunskapen för elever 
i årskurs 6–9 med lovskola.  
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Vidare reserverades även budgetutrymme för att ge kommunens alla barn och unga 
möjlighet till meningsfull sysselsättning under sommaren erbjöds sommarlovsprojekt 
för grundskoleelever och sommarjobb för gymnasieungdomar.  
 
Den aktiva utbildningspolitiken upphörde efter valet 2018, med den borgerliga 
alliansens utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Den nya och endavägens politik 
har inneburit en av tidernas särklass kraftigaste besparingar på utbildningssektorn för 
Nynäshamns kommuns medborgare. Istället för mer resurser till att stärka 
utbildningen, få fler medborgare i arbete samt stärka näringslivet föreslås nu mera 
administration.  
  
Nynäshamns kommun behöver vända krisen och stärka välfärden efter covid-19. 
 
Covid-19 har slagit hårt mot Stockholmsregionen och Nynäshamn, men också 
drabbat vissa kommundelar och medborgare hårdare än andra. För många påverkar 
pandemin både möjligheten att få ett jobb, att få tillgång till en bostad liksom den 
generella folkhälsan. De närmaste åren behöver Nynäshamns kommun kraftsamla 
med att stärka resurser till utbildning, bostadsbyggande, framtagande av 
verksamhetsmark samt stärka omsorgen. 
 
Nynäshamns kommun behöver i bred bemärkelse skapa välfärd för de människor 
som bor i kommunen. 
 
Sveriges kommuner har många gånger olikartade förutsättningar. Det gäller inte bara 
skillnader i hur folkmängden utvecklas positivt eller negativt. Somliga kommuner 
kämpar för att kommunens invånare ska ha arbetstillfällen. Några kommuner i 
Sverige arbetar för en bättre infrastruktur och kommunikationsmöjligheter. Några 
kommuner kämpar med investeringar för kraftig expansion med ökat invånarantal 
och behöver bygga ut välfärden.  Varje kommun har sina specifika förutsättningar 
och sina specifika frågor som man arbetar med för att främja utvecklingen av 
välfärden i kommunen. Nynäshamns kommun har flera av dessa frågor på sin agenda 
och för att öka tillväxten behöver investeringar öka och satsningar göras på att bygga 
ut och stärka välfärden.  
 
Näringslivet behöver välutbildad arbetskraft och inte minst verksamhetsmark att 
utvecklas på. Den nya byråkratiska nämndorganisationen har inget uppdrag att 
samverka dessa frågor och den nya nämndorganisationen riskerar endast skapa grus i 
maskineriet för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt 
kommunstyrelsens samordningsansvar för planeringsfrågor. 
  
Nynäshamns kommun behöver istället nyttja befintliga resurser effektivt istället för 
att bygga upp nya administrativa kolosser. Frågan politiker behöver ge svar på är om 
och i sådana fall hur skillnader i förutsättningar påverkar olika kommundelar och hur 
kommunen definierar tillväxt samt presentera en plan hur man väljer att arbeta med 
tillväxtfrågor. 
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Tillväxt är oavsett om den är befolkningsmässigt eller ekonomisk en 
grundförutsättning för kommunens fortsatta utveckling. Tillväxten behöver var 
hållbar så den inte äventyrar miljön eller grundläggande mänskliga behov. Den 
ekonomisk tillväxt får inte urholkar mänskliga och miljömässiga resurser. Dessa är 
centrala politiska ställningstagande för kommunstyrelsen att hantera och ska inte 
flyttas till annan nämnd som är föreslaget och dubbelarbetande politiker och 
administrativ personal ökar bara administrationen.  
 
Näringslivet behöver inte vackra ord och tulpanbeskrivningar utan behöver en 
hållbar tillväxt för en långsiktig ekonomisk tillväxt. Hållbar tillväxt ”sätter människan 
i centrum när hela kommunen utvecklas” och utgår från att det är den sociala 
hållbarheten som är målet, ekonomin medlet och miljön sätter ramarna för 
kommunens utveckling. 
 
Det handlar om att se helheten och hantera olika samhällsutmaningar, som en 
åldrande befolkning, inkluderande tillväxt och klimatförändringar, samtidigt som 
kommunen växer och konkurrenskraften utvecklas. 
  
En politisk strategi för livet efter pandemin saknas. 
Den nya nämnd organisationen som är föreslagen saknar strategi för framtiden och 
är tillskapad för att sy ihop den komplicerade och bräckliga politiska ledningen.  
Fullmäktige har inte beslutat att inrätta en ny nämnd vilket är en grundförutsättning 
för att en sådan nämnd ska kunna inrättas. I mål och budget dokumentet finns 
endast ett par meningar som beskriver en ny nämnd men ingen beslutssats är 
beslutad av fullmäktige.   
 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen utför på 
uppdrag av kommunfullmäktige redan de arbetsuppgifter den nya 
nämndorganisationen ska utföra och risken för dubbelarbete och 
gränsdragningsproblematik är överhängande. Det innebär att effektiviteteten i 
kommunen inte ökar utan att administrationen istället blir större.  
 
Nynäshamns kommun behöver istället fler händer i välfärden och ett stärkt 
näringsliv.  
 
Näringslivet i Nynäshamns kommun är inte tillfrågad och har inte erbjudits att vara 
en remissinstans vilket är en stor brist.  
 
Nynäshamns kommun behöver en strategi för livet efter pandemin som stärker 
välfärden och gynnar en hållbartillväxt.  
 
I beslutsunderlag finns det även en mycket otydlig ekonomisk beskrivning där det 
beskrivs att de första ekonomiska kalkylerna kommer blir dyrare och att 
kommunstyrelsen ska tillföra 3 miljoner kronor extra till den nya föreslagna 
nämndorganisationen.  
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I det föreslagna beslutspunkterna finns inte detta beskrivet.  
 
 
Förslag om checklista med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
 
Undertecknande partier yrkar på avslag om att införa en ny nämnd. Trots det har vi 
genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt ett kollektivt ansvar med bifallande partier 
att följa införandet och nämndens inledande arbete.  
 
Att införa en ny nämnd innebär stora förändringar och ett nytt sätt att arbeta för 
både politiker och tjänstemän. I remissförfarandet har det från nämnderna 
framkommit varningar och tveksamheter till att den nya nämnden införs. Vi anser att 
kommunstyrelsen bör ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en checklista som 
beskriver de ”risker” som följer med införandet och den närmaste tiden efter 
införandet. Arbetet med införandet av ny nämnd och dess inledande arbete bör 
kontinuerligt rapporteras till Kommunstyrelsen.   
 
Socialdemokraterna yrkar: 
 

• att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en checklista 
som beskriver de ”risker” som följer med införandet, och den närmaste tiden 
efter införandet, för att kommunstyrelsen kollektivt skall kunna idka sin 
uppsiktsplikt samt kontinuerligt rapportera detta till kommunstyrelsen. 

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
Patrik Isestad (S) 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-04-29

Ersättare Yttrande angående ärende 117/21

Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn är negativa till en ny nämnd i denna form, vi har andra

förslag på organisatorisk struktur som vi tror mer på. Vi vill för övrigt att beslut liknade denna

ska ha en stor förankring i fler partier samt att beslutspunkter ska ske på demokratiskt sätt

där inte beslutsändringar skickas ut samma dag som mötet äger rum.

Emma Solander MP Nynäshamn
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§ 118/21 KS/2021/0199/002 

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på vissa 
särskilt angivna platser 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.  
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya 

punkten ges nummer 16 och följande lydelse: 
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.” 

Ärendet 
I januari 2021 trädde den så kallade pandemilagen ikraft. Med stöd av lagen kan olika 
begränsningar införas för att förhindra spridningen av covid-19. Lagen är tillfällig och upphör att 
gälla vid utgången av september 2021. 

I lagens 13 § ges regeringen, eller den kommun som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Enligt bestämmelsens andra 
stycke får föreskrifterna inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet, och enligt tredje 
stycket ska en kommun innan den meddelar föreskrifter ge smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.  
 
Om föreskrifter meddelas med stöd av bestämmelsen gäller även de allmänna förutsättningarna 
som anges i 6 §. Det innebär bland annat att ett förbud varken när det gäller utsträckningen i tiden 
eller i fråga om den geografiska omfattningen får vara mer långtgående än vad som är försvarligt 
med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.  
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya 

punkten ges nummer 16 och följande lydelse: 
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.” 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.  
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya 

punkten ges nummer 16 och följande lydelse: 
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29 
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 119/21 KS/2021/0155/003 

Revidering av Reglemente för kommunalt partistöd 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun. 
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal 
3 år 2021. 
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet och lämnar in särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga E. 

Ärendet 
2020-03-13 inkom en motion från Sverigedemokraterna om ändrad utbetalning av partistöd. 2021-
01-14 § 14 beslutade kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt uppdra till 
kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis 
utbetalning av partistöd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun. 
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal 
3 år 2021. 
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun. 
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal 
3 år 2021. 
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun 
Reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun 2014-09-10 § 96  
Beslut – kf 2021-01-14 § 14 – svar på motion om utbetalning av partistöd 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2022-04-29

Avslagsyrkande gällande § 119/21 Revidering av reglemente för kommunalt partistöd

Bakgrund

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att utreda om partistöd kan betalas ut årsvis i stället för
kvartalsvis. Om möjlighet till årsvis utbetalning finns, ska årsvis utbetalning beslutas.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti tycker att det är mycket bra med kvartalsvis utbetalningar. Nackdelen med
årsvisa utbetalningar blir ökad administration om kommunen behöver begära återbetalning av utbetalt partistöd, om
ett parti skulle få “tomma stolar” eller om redovisningen om partistöd inte har lämnats in.

Vi anser också att det hade varit lämpligt om Sverigedemokraterna hade väckt den här frågan på ett
gruppledarmöte först, så att gruppledarna för partierna hade fått möjlighet att diskutera hur de såg på
tidsintervallerna för utbetalning av partistöd innan motionen lades.

Om det är viktigt att partierna under valår får ut hela årets partistöd innan valet, då skulle man kunna ha haft en
särskild regel för valår. Vi anser att motionen har blivit mycket märkligt behandlad. Fullmäktige beslutade att:

1. anse motionen besvarad,
2. uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis

utbetalning av partistöd.

Om en motion anses besvarad, brukar det bero på att det som motionen föreslår redan har genomförts, men så är
ju inte fallet. Samtidigt uppdrar man åt kommunstyrelsen att just genomföra årsvis utbetalning genom att möjliggöra
det genom att reglementet ändras? Vi hänvisar till vårt särskilda yttrande som bilades protokollet som bilaga C.

Yrkande
Vi yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslås kommunfullmäktige att:

1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd i Nynäshamns kommun,
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal 3 år 2021.
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis

utbetalning av partistöd, som avslutat.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen,
i fullmäktige och ledamot i fullmäktige,
i barn- och utbildningsnämnden och ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga E
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§ 120/21 KS/2019/0543/061 

Tillägg till bestämmelserna om utformningen av tillåtna         
e-förslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande klargörande tillägg ska göras i bestämmelserna om e-förslag: 
- E-förslag får inte innehålla svordomar, könsord, misstänkliggöranden, omnämnanden eller 
hänvisningar till enskilda individer.    

Ärendet 
Efter ett beslut i kommunfullmäktige införde Nynäshamns kommun i januari 2021 e-förslag som 
metod för medborgardialog under en försöksperiod om ett år. I samband med att beslutet fattades 
antogs även ett dokument som innehåller de bestämmelser och villkor som ska gälla för e-förslag i 
Nynäshamns kommun. I dokumentet beskrivs vad som ska utgöra ett otillåtet e-förslag, ett otillåtet 
e-förslag ska avvisas. Beskrivningen lyder:   

Förslaget får inte uppmana till brott eller vara hotfullt, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt. 
Om förslaget är formulerat på ett sådant sätt ska det avvisas. 

Kommunstyrelseförvaltningen har sedan fullmäktige antog bestämmelserna uppmärksammat ett 
behov av att förtydliga vad som på annat sätt ska anses vara olämpligt i ett inlämnat e-förslag. Att 
avvisa ett otillåtet e-förslag har delegerats till tjänsteman på kommunstyrelseförvaltningen. För att 
underlätta delegatens bedömning av e-förslagen önskar förvaltningen göra följande klargörande 
tillägg till bestämmelserna: 

- E-förslag får inte innehålla svordomar, könsord, misstänkliggöranden, omnämnanden eller 
hänvisningar till enskilda individer.    

Texten i dokumentet med bestämmelser och villkor får då följande lydelse:  

Förslaget får inte uppmana till brott eller vara hotfullt eller diskriminerande eller på annat sätt 
olämpligt. Med olämpligt menas i detta fall att förslaget innehåller svordomar, könsord, 
misstänkliggöranden, omnämnanden eller hänvisningar till enskilda individer.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande klargörande tillägg ska göras i bestämmelserna om e-förslag: 
- E-förslag får inte innehålla svordomar, könsord, misstänkliggöranden, omnämnanden eller 
hänvisningar till enskilda individer.    
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande klargörande tillägg ska göras i bestämmelserna om e-förslag: 
- E-förslag får inte innehålla svordomar, könsord, misstänkliggöranden, omnämnanden eller 
hänvisningar till enskilda individer.    

Beslutsunderlag 
Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun - Förslag till handläggningsprocess och villkor v1.1 

Skickas till 
Akten 
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§ 121/21 KS/2019/0552/005 

Strategi för en ökad digitalisering 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering 
i Nynäshamns kommun. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga F. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga G. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 1997-04-24, § 59, att anta en e-vision för Nynäshamns kommun. 
Dokumentet har sedan det antogs 1997 uppdaterats vid två tillfällen: 2002-04-25 samt 2006-06-
14.  Från 2011 har e-visionen reviderats och återremitterats i omgångar fram till 13 juni 2019 då 
kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att:  
-avsluta pågående arbete med e-strategin.  
-återkomma till kommunfullmäktige med ett nytt förslag till e-strategi.  
 
Enligt riktlinjer för styrdokument som antogs av Kommunfullmäktige 2018-09-19 är en strategi ett 
dokument som utgör grund för prioriteringar. Enligt samma riktlinjer ska en strategi vara 
översiktlig och ange inriktningar och mål, utan att ange medel eller metod.  
 
En arbetsgrupp på kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med framtagandet av strategin. 
Strategin för en ökad digitalisering för Nynäshamns kommun är ett styrdokument som beskriver vad 
som övergripande behöver göras. Den ska skapa förutsättningar för framtagandet av de digitala 
utvecklingsplanerna som tas fram av förvaltningarna och beslutas av nämnderna. Tre strategiska 
utvecklingsområden har identifierats som särskilt viktiga för att nyttan med digitaliseringen ska 
kunna realiseras och bidra till måluppfyllnad för kommunens beslutade övergripande mål.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering 
i Nynäshamns kommun. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering 
i Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på återremiss och att det ska förtydligas hur kommunen ska anpassa den 
interna processen till ett digitalt arbetssätt samt svara på hur kommunen skapar infrastruktur för 
digitalisering? Hur kommunen ska öka säkerheten vid digital informationshantering? Vilka relaterade 
styrdokument som pratar med dokumentet, hur sker uppföljningen av strategin årligen ut? Vilka 
investeringar krävs? Redovisning av genomförda investeringar i digital infrastruktur. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

Lena Dafgård yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att punkterna i 
det särskilda yttrandet i bilaga G ska inarbetas i strategin. 



 

PROTOKOLL Sida 17(59) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Mikael Persson (L), Tommy Cumselius (M), Donald Löfving (SD) och Theresia Bergendahl (C) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
2. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 
3. bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet ska avgöras idag. 
2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
3. avslå Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 
 

Beslutsunderlag 
Strategi för en ökad digitalisering 
Beslut Kf § 127 2019-06-13 – E-strategi för Nynäshamns kommun  

Skickas till 
Akten 

  



Nynäshamn, 2021-04-29 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 121/21 

Strategi för en ökad digitalisering 

Socialdemokraterna tackar för information av den föreslagna Strategin för ökad 
digitalisering i Nynäshamns kommun. Det är viktigt att öka digitaliseringen i 
verksamheten och samtidigt stärka organisationens möjligheter att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva vägar för insyn, effektivitet, 
tillgänglighet samt att leverera service till medborgarna.  

Den tidigare e-visionen är i starkt behov av uppgradering då det senaste 
uppgraderingen skedde 2006. Mycket har hänt sedan dess och utvecklingen har gått 
framåt med stormsteg. Sedan 2011, har strategin återemitterats flera gånger och det 
är därför viktigt att ett stabilt och hållbart visionsdokument beslutas av fullmäktige.  

Det dokument som redovisas för kommunstyrelsen är allmänt hållen med icke 
specifika mål.  Det saknas en tydlig ansvarsfördelning för att strategin ska kunna vara 
vägledande för myndigheter i kommunen. För att arbeta framgångsrikt med 
digitaliseringsfrågor behövs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Strategin som 
är framtagen är inte tydlig vad det gäller; 

• Anpassa kommunens processer till ett digitalt arbetssätt.
• Hur kommunen skapar infrastruktur för digitalisering?
• Hur kommunen ska öka säkerheten vid digital informationshantering?
• Vilka relaterade styrdokument finns som pratar med dokument
• Hur sker uppföljning av strategin årligen ut?
• Vilka investeringar krävs? Redovisning av genomförda investeringar i digital

infrastruktur.

Socialdemokraterna yrkade därför på återremiss; 

Att förtydliga hur kommunen ska anpassa interna processer till ett digitalt arbetssätt 
samt svara på hur kommunen skapar infrastruktur för digitalisering? Hur kommunen 
ska öka säkerheten vid digital informationshantering? Vilka relaterade styrdokument 
som pratar med dokumentet, hur sker uppföljningen av strategin årligen ut? Vilka 
investeringar krävs? Redovisning av genomförda investeringar i digitalinfrastruktur. 

Socialdemokraterna i kommunsstyrelsegruppen 

Patrik Isestad 

Bilaga F



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-04-29

Särskilt yttrande avseende strategi för en ökad digitalisering för
Nynäshamns kommun, § 121/21

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 1997-04-24, § 59, att anta en e-vision för Nynäshamns kommun.
Dokumentet har sedan uppdaterats vi två tillfällen: 2002-04-25 och 2006-06-14. Från 2011 har
e-visionen reviderats och återremitterats i omgångar fram till 13 juni 2019 då kommunfullmäktige
beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att:

- avsluta pågående arbete med e-strategin,

- återkomma till fullmäktige med ett nytt förslag till e-strategi.

Enligt riktlinjer för styrdokument, som antogs av Kommunfullmäktige 2018-09-19, är en strategi ett
dokument som utgör grund för prioriteringar. Enligt samma riktlinjer ska en strategi vara översiktlig och
ange inriktningar och mål, utan att ange medel och metod.

En arbetsgrupp på kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med framtagandet av strategin för ökad
digitalisering i vår kommun. Detta är ett styrdokument som på ett övergripande sätt beskriver vad som
behöver göras. Syftet är att strategin ska skapa förutsättningar för framtagandet av de digitala
utvecklingsplanerna som förvaltningarna ska ta fram och som ska beslutas av nämnderna. Tre
strategiska utvecklingsområden har identifierats som särskilt viktiga för att nyttan med digitaliseringen
ska kunna realiseras och bidra till måluppfyllnad för vår kommuns beslutade övergripande mål. Dessa
mål är:

● Ledning, styrning och organisation

● Digital service, kommunikation och tillgänglighet

● Effektivitet och säkerhet.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga G



Vi anser inte att den föreslagna strategin tillräckligt tydligt identifierar de två huvudsakliga målgrupper
som en ökad digitalisering ska betyda mest för och vad som ska utvecklas för att gynna dessa
målgrupper. Den ena målgruppen är vår kommuns medlemsgrupper, det vill säga kommuninvånarna
och fastighetsägarna och den andra målgruppen är den kommunala organisationen och medarbetarna.
Med en ökad digitalisering kan dessutom ökad öppenhet, transparens och demokrati främjas och det
saknas också helt i förslaget till strategi. Under pandemin har vår kommun gjort framsteg i den digitala
strategin, men hur man utvecklar detta vidare och tar vara på det som har hänt, saknas i förslaget.

Skolan är ett mycket viktigt område för digitaliseringen idag, vilket bland annat framgår av läroplanerna.
Trots detta är skolan inte ens omnämnd i förslaget till strategi för en ökad digitalisering. Det framförs
ofta att vår kommun ska underlätta för företagare, men på vilket sätt den digitala strategin ska främja
företagande framgår inte tillräckligt tydligt.

Det står visserligen om tillgänglighet i förslaget, men det är många referenser till lagstiftning etc. som
saknas i referenslistan. Dessa referenser är oerhört centrala för en myndighet när det gäller digital
strategi, till exempel följande:

● Prop. 2017/18:299, Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
● EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende myndigheters webbplatser och mobila

applikationer
● Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), som började gälla 1 januari 2019
● Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som är tillsynsmyndighet,
● FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2006
● Förvaltningslagen etc.

Avslutningsvis anser vi inte att förslaget till digital strategi uppfyller de riktlinjer för styrdokument, som
antogs av Kommunfullmäktige 2018-09-19 (se ovan), det vill säga att den föreslagna strategin är ett
dokument som utgör grund för prioriteringar. Strategin är visserligen översiktlig, men den anger inte
inriktningar och mål.

Tilläggsyrkande
Vi yrkar därför att ovanstående punkter inarbetas i strategin för ökad digitalisering.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Partiledare och gruppledare Vice gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen, Ersättare i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och i kommunfullmäktige och ledamot i kommunfullmäktige
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§ 122/21 KS/2021/0192/042 

Rekapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp 
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år). 

Ärendet 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige 
AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om 
kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett 
antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om 
ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de 
regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i 
bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp 
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp 
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år) 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Information om kapitalisering Kommuninvest 
Bilaga 2 Insatskapital Nynäshamns kommun  
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 19(59) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 123/21 KS/2021/0152/269 

Investering i dagvattendamm Vansta 3:1 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Uppdra förvaltningen att vidta planering och påbörja genomförande av projektet -
Utbyggnad dagvattendamm Vansta 3:1.

2. Tillskjuta investeringsmedel till Mark- och exploatering om  kronor för 
utbyggnad av dagvattendammen inklusive tillhörande kringanläggningar. 

3. Projektet får prioritet 1 i samhällsbyggnadsprocessen.

Ärendet 
Nynäshamns kommun har tidigare beviljats ett statligt bidrag på preliminärt 3 miljoner kronor. 
Bidraget är bundet till utbyggnaden av en dagvattendamm nedströms Vansta industriområde. 
Huvudprojektet utbyggnad av Vansta företagsområde är sedan ett år tillbaka pausat och därmed 
även utbyggnaden av dammen som var en del av projektet. Trots paus i huvudprojektet har 
förvaltningen lyckats få förlängd genomförandetid beviljad av Länsstyrelsen för att nyttja bidraget, 
till och med 2022-06-17. Det finns alltså fortfarande en möjlighet för kommunen att använda 
bidraget och därmed få hjälp med delfinansiering av dagvattendammen. Förvaltningen vill därför 
lyfta frågan till Kommunstyrelsen för ett beslut om förvaltningen redan nu ska driva utbyggnaden av 
dagvattendammen med målsättning att bli klara i tid för att kunna ta del av bidraget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Uppdra förvaltningen att vidta planering och påbörja genomförande av projektet -
Utbyggnad dagvattendamm Vansta 3:1.

2. Tillskjuta investeringsmedel till Mark- och exploatering om kronor för 
utbyggnad av dagvattendammen inklusive tillhörande kringanläggningar. 

3. Projektet får prioritet 1 i samhällsbyggnadsprocessen.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Uppdra förvaltningen att vidta planering och påbörja genomförande av projektet -
Utbyggnad dagvattendamm Vansta 3:1.

2. Tillskjuta investeringsmedel till Mark- och exploatering om  kronor för 
utbyggnad av dagvattendammen inklusive tillhörande kringanläggningar. 

3. Projektet får prioritet 1 i samhällsbyggnadsprocessen.

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Beslut om LONA-bidrag 2018-06-18 
Bilaga 2 – Mark- och miljödomstolen, 2012-05-04 M5291-09 
Bilaga 3 – Tekniskt PM, WRS 2018-12-04 
Bilaga 4 – Investeringskalkyl 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
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§ 124/21 KS/2020/0249/318 

Svar på samråd för ombyggnad av väg 73 Västerhaninge - 
Nynäshamn till elväg 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. som sitt yttrande kopplat till Trafikverkets samrådshandlingar anta bilagan ”Kommunens 
yttrande”. 
2. uppdra till förvaltningen att ta till sig synpunkterna från de särskilda yttrandena och justera 
felaktigheter i bilagan ”Kommunens yttrande” 

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

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga I. 

Ärendet 
Sträckan Nynäshamn–Västerhaninge, väg 73, är föreslagen som elvägspilot i Nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029. Den befintliga anläggningen ska tillföras en ny funktion, elväg, för  
att möjliggöra dynamisk laddning av lastbilar under färd. Sträckan har av Trafikverket bedömts ha 
goda förutsättningar för att anlägga en första permanent anläggning för elväg. Befintlig väg 73 har 
två körfält i båda riktningarna med möjlighet att elektrifiera den ena och med lämplig mängd trafik. 
 
Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad till Elväg på väg 73 mellan trafikplats 
Älgviken och trafikplats Fors. Kort beskrivet innebär en elväg att fordon, primärt lastbilar, kan  
laddas med elektrisk energi dynamiskt under färd. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade att 
projektet kan innebära betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning 
tagits fram. Under framtagandet av vägplanen gäller tre huvudtekniker fram till att beslut om 
teknikval tas av Trafikverkets Program för Elektrifiering. De tre teknikerna utgörs av följande: 
 

• Konduktiv teknik med kontaktledning i luften ovanför fordonen. 
• Konduktiv teknik med strömskena förlagd i vägkroppen. 
• Induktiv teknik med induktiva matningsenheter i vägkroppen under asfalten. 

 
Samrådshandlingarna är mycket omfattande och utförliga. Bland annat har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Projektets ändamål är att säkerställa framkomligheten för 
en långsiktigt hållbar transportförsörjning genom att anläggningen utformas säkert samt bidrar till 
att uppnå övergripande mål för miljö och miljökvalitet. Oavsett teknikval kommer ett antal 
matningsstationer att placeras ut längs vägen. I vissa fall kan det lösas inom befintligt vägområde 
och i vissa fall är det nödvändigt med inskränkt vägrätt. Mark som behöver tas i anspråk är intill 
befintlig väg. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande kopplat till Trafikverkets samrådshandlingar anta 
bilagan ”Kommunens yttrande”  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 
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2021-04-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Ärendet bordläggs för att först hantera ärende § 144.  

Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
kommunstyrelsen ska uppdra till förvaltningen att ta till sig synpunkterna från de särskilda 
yttrandena och justera felaktigheter i bilagan ”Kommunens yttrande” 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling Väg 73 Nynäshamn - Västerhaninge Elväg Nynäshamn och Haninge kommun, 
Stockholms län Vägplanbeskrivning 2021-03-22 
Samrådsredogörelse Väg 73 Nynäshamn - Västerhaninge Elväg  
Miljökonsekvensbeskrivning - Väg 73 Nynäshamn - Västerhaninge Elväg 
Planläggningsbeskrivning 
 

Skickas till 
Akten 
Trafikverket 
SBN 
Planeringschef  
Handläggare 
 

 

  



Nynäshamn, 2021-04-29 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 124/21 

Svar på samråd på samråd för ombyggnad av väg 73 – 
Nynäshamn till elväg. 

Socialdemokraterna lämnar härmed in ett särskilt yttrande för att påpeka vikten att 
påverkansarbetet behöver prioriteras för att få en elväg på plats. Vår uppfattning är 
att arbetet behöver prioriteras upp för att ge det lokala näringslivet 
konkurrensfördelar.  

Redan 2017, togs de första kontakterna med trafikverket från den dåvarande politiska 
ledningen för att sälja in Nynäshamns kommun som en attraktiv kommun att utgöra 
en testbädd för de kommande investeringarna. Då var projektet i sin linda och inga 
testplatser i Sverige var utsedda för en elväg i Sverige. Nynäshamn och väg 73 blev 
tillslut utpekad efter att samtal med trafikverkets generaldirektör och projektledning 
varit framgångsrikt.  

En elektrifierad väg kan ge både Nynäshamns kommun och Sverige fler 
arbetstillfällen och stärka konkurrenskraften. Detta gäller både vad det gäller hållbara 
transporter från Norviks hamn samt export av svensk miljöteknik. Norviks hamn 
kommer att leverera nio av tio varor till butikerna i regionen och det är därför viktigt 
kommunen driver på för att ligga i framkant genom att styra transporter och minska 
miljöbelastning. Nynäshamns kommun behöver innovativ teknik som bidrar till att 
stärka det lokala näringslivet samt ligga i framkant i omställning till ett fossilfritt och 
hållbart samhälle.  

Nynäshamns kommun behöver genomföra främjande affärsutvecklingsåtgärder som 
gynnar små och medelstora företag för internationalisering. Även turism samt 
kulturella näringar och kreativa näringar i alla delar av kommunen inklusive 
landsbygd behöver stöd för att bli vägledande i regionen.  

En av flera viktiga hävstänger är Stockholm-Norvikhamn som öppnat och 
möjliggjort en expansiv framtid för näringslivet. Nynäshamn kommun behöver en 
politik för att utökar sina tjänster, information och kommunikation för att möta 
behoven hos de växande företagen, i synnerhet hos de nystartade företagen som 
nyttjar Nynäshamns internationella potential.  

Forskning och innovation är en naturlig del av företagens koppling till den nya 
Östersjöporten mot världen här kan den nya innovativa elvägen spela en viktig roll. 
Handel, service och turism är ledande kluster för kommunen. Nynäshamn behöver 
en levande politik för en expansiv landsbygd där ekologiskt lantbruk och kända 
matkluster är etablerade samt företag knutna till handelsstaden är beroende av 
arbetskraft, kompetens och en fungerande hållbar infrastruktur.  

Bilaga H



 

 2(2) 

 

 
Här har kommunen en viktig roll genom att erbjuda utbildningar som ger företagen 
tillgång till kompetenta medarbetare och genom att arbeta för en attraktiv miljö som 
underlättar att attrahera kompetens till kommunen och får ungdomar att stanna 
genom bostadsgarantin. Kommunen har en viktig roll för näringslivet när det gäller 
tillgång till mark, lokaler, bostäder och infrastruktur.  
 
Dubbelspår på Nynäsbanan behöver prioriteras samt snabbtransport genom El väg 
längs väg 73 är en viktig del av Stockholmsregionens möjlighet att ta del av 
Nynäshamns kommuns tillväxtfördelar.   
 
De miljontals personer som årligen passerar Nynäshamn på väg till eller ifrån 
Gotland eller övriga östersjöhamnar behöver möta ett attraktivt hamnområde med 
en handelssynlig stadskärna. De politiska partierna behöver visar en ”enad front” 
som speglar att man tror på kommunen som en tillväxtmotor i regionen. 
 
Det är därför viktigt att arbetet med att få investeringarna till väg 73 för en elväg 
intensifieras. Våran bedömning är att arbetet inte har den prioritet som behövs från 
den politiska ledningen. Idag har Örebro – Hallsberg, som är de orter Nynäshamn 
kommun och väg 73 konkurrerar mot kommit mycket längre i sitt påverkansarbete.  
Hallsbergs kommun har ett uttalat och beslutat mål från kommunstyrelsen att:  
 
De aktivt ska understödja regionen i dess arbete med att skapa de bästa 
förutsättningar för att Hallsberg – Örebro blir utvald för denna 
infrastrukturutbyggnad. Detta är en satsning som ytterligare kommer stärka 
Hallsbergs attraktivitet i logistikSverige. 
 
Socialdemokraterna anser att remissyttrandet behöver stärkas.  
 
Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen. 
 
Patrik Isestad 
 
 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-04-29

Särskilt yttrande avseende “Svar på samråd för ombyggnad av väg 73 Västerhaninge -
Nynäshamn till elväg”

Bakgrund
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti är mycket positiva till konceptet “elvägar”. En av våra
medlemmar har sedan 2009 varit drivande i konceptets utveckling i Sverige . En bred implementering av1

elvägar i Sverige innebär betydande minskning av utsläpp av växthusgaser, nya affärsmöjligheter för
svensk industri samt minskning av de geopolitiska riskerna förknippade med vårt beroende av fossil
energi som olja och naturgas. Samtidigt finns stora utmaningar när det gäller omställning av
fordonsindustrins kärnverksamhet och statliga styrmedel.

Citat från rubricerat svar
I rubricerat svar läser vi:

“Etableringen av hamnen i Norvik kommer att påverka godsflödena på väg 73, dels genom att en
betydande mängd transporter förväntas att omfördelas från befintlig hamn i centrala Nynäshamn till
Norvik och dels genom tillkommande trafik på grund av ny hamnverksamhet. Väg 225 är den
kortaste vägen mellan Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje och en betydelsefull länk på Södertörn
genom att den binder samman väg 73 med E4/E20. En del av den långväga godstrafiken väljer
därmed väg 225 som primär genomfartsled till E4/E20. Den frekventa godstrafiken på väg 225
skapar en otrygg situation för oskyddade trafikanter och boende utmed vägen. Totalt sett väntas 350
000 lastbilar (container och RoRo-enheter) trafikera Norviks hamn när den är fullt utbyggd, vilket
motsvarar ett flöde om 960 lastbilar per dygn. Avseende öppningsåret antas hamnen totalt sett
trafikeras av 160 000 lastbilar per år eller 440 lastbilar per dygn. Då hamnen i Norvik öppnar under
2020 ser förvaltningen det som mycket angeläget att skapa incitament för godstrafiken att inte välja
väg 225, där cirka en tredjedel av Norvikstrafiken förväntas gå. En elväg längs väg 73 kan spela en
betydelsefull roll för den tunga trafiken att välja bort väg 225. Det är nödvändigt att genomföra ett
flertal olika åtgärder för att göra stråket för väg 225 mindre attraktivt för godstrafiken. Det kan till
exempel vara färdigställande av tvärförbindelse Södertörn eller uppställningsplatser för lastbilar
längs väg 73.”

1 https://elvag.se/en/archive/index.html

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga I



Vår bedömning
Vi bedömer att texten är gammal och dessutom skriven i tempuset “futurum”, trots att det som beskrivs
redan har inträffat. Norviks hamn är i drift sedan ett år och påverkar redan godsflödet i orten
Nynäshamn, på väg 73 och på väg 225. För trovärdighetens skull bör texten uppdateras.

En nyligen utförd trafikräkning, den 11 april 2021, av ankommande RO-RO-trafik från Lettland visar att ca
80% av godstransporterna inte har Stockholm eller Stockholmsregionen som destination. Vi bedömer att
den övervägande delen av den långväga godstrafiken till och från Norvik väljer väg 225 och kommer att
göra det, oavsett om väg 73 blir elväg eller ej.

Norviks hamn har nu varit i drift i ett år och vi föreslår att vår kommun genomför en utvärdering av
godsflödena förknippade med Norviks hamn. Fakta är det bästa sättet att påverka Trafikverket.

Vi föreslår också att meningen “Den frekventa godstrafiken på väg 225 skapar en otrygg situation för
oskyddade trafikanter och boende utmed vägen.” omformuleras så att den inkluderar alla trafikanter.

Tilläggsyrkande angående bilagan: “Kommunens yttrande”:

Vi yrkar därför:

1. att citat ovan omformuleras till presens (nutid)

2. att våra bedömningar inarbetas i remissvaret

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Partiledare och gruppledare Vice gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen, Ersättare i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och i kommunfullmäktige och ledamot i kommunfullmäktige
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§ 125/21 KS/2021/0153/432 

Svar på remiss - Samråd om vatten påverkade av vattenkraft 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Protokollsanteckningar 
Bilaga 1 som beslutet hänvisar till återfinns i ärende KS/2021/0153/432–6. 

Ärendet 
Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Enligt den 
nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften som beslutades av regeringen i juni 
2020 ska omprövningen påbörjas den 1 februari 2022. 

Samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om miljökvalitetsnormer 
(MKN) för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft som ska omprövas under perioden 
2022–2024. Samrådsmaterialet beskriver även bakgrunden till förslagen och de principer och 
avvägningar som ligger till grund för normsättningen.  

I Nynäshamns kommun berörs Muskan och Muskån av samrådet. Muskån berörs eftersom utloppet 
från Muskan till Muskån är reglerat. Förslag till ny MKN för både Muskan och Muskån är god 
ekologisk status till 2033. Dels föreslås tidsfrist till 2027 på grund av att en mängd olika 
kvalitetsfaktorer är tekniskt omöjliga att åtgärda tidigare än så. Samtidigt görs bedömningen att 
även om åtgärder genomförs till år 2027 så kommer det krävas ytterligare tid för vattenmiljön att 
återhämta sig och för att åtgärderna ska nå full effekt. Årtalet 2033 är inte kopplat till 
vattenkraftspåverkan utan härrör från åtgärder som behöver genomföras för att begränsa tillförseln 
av näringsämnen till sjön och vattendraget. Vidare innebär förslaget en omklassning av vattnen från 
kraftigt modifierade till naturliga. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft  
Vatten som påverkas av vattenkraft Norra Östersjön 

Skickas till 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt  
Planeringschef  
Akten 
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§ 126/21 KS/2021/0120/211 

Svar i samråd: utvecklingsplan för den regionala stadskärnan 
Flemingsberg 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilaga A som kommunens svar i samrådet. 

Protokollsanteckning 
Bilaga A som beslutet hänvisar till återfinns i ärende KS/2021/0120/211–2. 

Ärendet 
Huddinge och Botkyrka kommuner har bjudit in till samråd om utvecklingsplan för den regionala 
stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsplanen är en del av förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet ”Flemingsberg – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm” och 
visar ambitionerna för utvecklingen i Flemingsberg på lång sikt. Syftet är att säkerställa att 
Flemingsberg utvecklas till en regional stadskärna och en viktig arbetsplatsnod i södra Stockholm. 
Visionen är att skapa ett attraktivt Flemingsberg där människor vill leva, driva sina företag eller 
besöka. De kvalitéer som finns på platsen i form av sjukhus, akademier och viktiga 
samhällsfunktioner ska utvecklas och Flemingsberg ska även växa samman. Planen redovisar 
bebyggelsestruktur, infrastruktur och grön- och blåstruktur på en översiktlig nivå samt ger förslag 
på innehåll såsom mötesplatser och service. Planen har tagits fram gemensamt av kommunerna och 
liksom översiktsplanerna är planen inte juridiskt bindande utan vägledande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilaga A som kommunens svar i samrådet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilaga A som kommunens svar i samrådet. 

Beslutsunderlag 
Samrådsförslag – utvecklingsplan för Flemingsberg 
Bilaga - svar i samråd 
Missiv 
 

Skickas till 
Akten  
Botkyrka kommun: klf@botkyrka.se 
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§ 128/21 KS/2020/0475/214 

Beslut om ansökan om Torp 2:10 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked för fastigheten Torp 2:10.   

Reservationer och särskilda yttranden 
Bernt Månsson (V), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Theresia Bergendahl (C) reserverar sig mot 
beslutet. 

Theresia Bergendahl (C) och Bengt-Göran Pettersson (KD) lämnar in ett särskilt yttrande som 
biläggs protokollet som bilaga J. 

Ärendet 
Området för det sökta planbeskedet är utpekat i kommunens översiktsplan som strategiskt möjligt 
för att växa och att bidra till en hållbar struktur i Sunnerby. Det finns inte redovisat några konflikter 
med befintliga värden såsom fornlämningar, skyddad natur, ej exploateringsbar, jordbruksmark mm. 
Området befinner sig dock i den inre zonen av Gorrans vattenskyddsområde. Ur ett långsiktigt 
perspektiv är det viktigt att vattenresurser inte riskerar att utsättas för en alltför stor påverkan och 
påverkan på människors hälsa. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2 kap 2§) ska marken användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för och företräde ska ges till sådan användning som från allmän 
synpunkt medför god hushållning. I detta fall anser förvaltningen att den långsiktiga 
vattenförsörjningen väger tyngre än bostadsbebyggelse och förvaltningen föreslår därför att 
ansökan om planbesked avslås. Ärendet har beretts i samråd med samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger ett negativt planbesked för fastigheten Torp 2:10.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked för fastigheten Torp 2:10.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bengt-Göran Pettersson (KD), Theresia Bergendahl (C), Bernt Månsson (V) och Donald Löfving (SD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan planbesked med tillhörande bilagor 
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Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Planeringschef 
  



1(1) 
Datum 
2021-04-28 

Särskilt yttrande gällande reservation KS 29/4 2021 

§ 128/21  Beslut om ansökan om Torp 2:10

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län, Rapport 2018:24, anges 

att Sorundaåsen södra är en betydande vattentillgång med hög regional prioritet.  

Centerpartiet i Nynäshamn anser att vattenförsörjning vid sidan av 

livsmedelsförsörjning är en förutsättning för ett hållbart samhälle och därmed skall 

prioriteras före alla icke samhällsnödvändiga byggnationer inom Nynäshamns kommun. 

Gällande Ansökan om uppförande av 12-16 enbostadshus på fastigheten Torp 2:10 

håller Centerpartiet i Nynäshamn med i förvaltningens bedömning. Gorrans har ett 

stort värde som grundvattentäkt för dricksvattenförsörjningen i Nynäshamns kommun. 

Att rent grundvatten från Gorran i framtiden kan användas för dricksvattenförsörjning 

och därmed utgör en av Nynäshamns kommuns viktigare ekosystemtjänster.  

Centerpartiet i Nynäshamn motsäger sig ett positivt planbesked utifrån att det område 

ansökan avser ligger i den inre zonen av vattenskyddsområdet. För bostadsförsörjning 

finns det möjligheter att istället bebygga utanför vattenskyddsområdets zon och ända 

ha närhet till tätorten. Centerpartiet håller med förvaltningen i att Gorrans 

grundvattentäkt har en så stor betydelse för att långsiktigt kunna trygga kommunen 

och regionens vattenförsörjning att detta väger tyngre än behov av bostadsbebyggelse. 

       Bengt-Göran Pettersson  
för Kristdemokraterna i Nynäshamn 

      Theresia Bergendahl 
för centerpartiet i Nynäshamn 
 

Bilaga J
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§ 129/21     KS/2021/0132/260 

Markanvisning Bostäder, Hacktorp 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Starta projektet ”Bostäder, Hacktorp”  
2. Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse 
3. Notera förvaltningens projektdirektiv 

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

Bernt Månsson (V), Donald Löfving (SD) och Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Tjänsteskrivelsen som avses i beslutspunkt 2 återfinns i ärende KS/2021/0132/260–1. 

Ärendet 
Projektet syftar till att anvisa mark för bostäder av småskalig karaktär i Hacktorp inom fastigheten 
Nynäshamn 2:154.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Starta projektet ”Bostäder, Hacktorp”  
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse 
- Notera förvaltningens projektdirektiv 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Starta projektet ”Bostäder, Hacktorp”  
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse 
- Notera förvaltningens projektdirektiv 

Yrkanden 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ett 
kriterium ska vara att endast bostadsrätter ska byggas. 

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bernt Månsson (V) yrkar i första hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut och i andra hand 
på tilläggsyrkandet att det endast ska vara hyresrätter som ska byggas. 

Lena Dafgård (SN), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut 
2. bifall eller avslag till Donald Löfvings (SD) tilläggsyrkande 
3. bifall eller avslag till Bernt Månssons (V) tilläggsyrkande 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
2. avslå Donald Löfvings (SD) tilläggsyrkande 
3. avslå Bernt Månssons (V) tilläggsyrkande. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Projektdirektiv  
 

Skickas till 
Akten  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Planeringschef 

  



Nynäshamn, 2021-04-29 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 129/21 

Markanvisning Bostäder, Hacktorp 

Socialdemokraterna föreslog att återremittera ärendet och genomför en 
medborgardialog med boende i närområdet. Inför en anbudsmarkanvisning behöver 
kommunen ta fram ett markanvisningsprogram med information om markområdet, 
exploateringens inriktning samt vilka kriterier som är vägledande för en eventuell 
byggnation.  

Det är viktigt med en medborgardialog, för att samhället skall utvecklas i den riktning 
som är gynnsam för närboende och samhället i övrigt. 
Som framgår av projektdirektivet så kommer nya byggnader på den föreslagna 
platsen att kräva att befintliga VA-ledningar antingen blir helt avgörande för 
placeringen av husen, eller att de flyttas till ett annat läge. Vid den tidigare 
markanvisningen som gjordes förra året, så bedömde bägge två aktuella exploatörer 
att kostnaden för detta skulle bli allt för höga för att projekten skulle vara 
genomförbara.  

VA- och dagvattenledningarna är av typen självfallsledningar, om de skall flyttas så 
kommer omfattande arbeten behöva göras för att funktionen skall säkerställas. 
Området gränsar även till kommunens reservvattentäkt som kommer att ställa krav 
på grundläggnings metod. 

Det föreslagna området ligger mellan järnvägen och infarten till tätorten. Det 
kommer att innebära att bullerkraven kan komma att påverka hur husen kan 
utformas samt valet av fasadmaterial.       

Nynäshamns kommun behöver bli bättre på medborgardialog samt att innan projekt 
startas utreda grundförutsättningar. De senaste åren har kommunen inte beslutat om 
antagande av några detaljplaner, detta då förarbeten saknats och projekten därför 
avstannat när okända förutsättningar blivit kända. Ett av många projekt som inte blir 
av är byggnation av verksamhetsmark vid Segersängsmotet, där inte grundläggande 
förarbeten genomförts i rätt ordning, samt att bristfällig medborgardialog 
konstaterats. Utvecklingen av Ösmo är idag också kraftigt försenat på grund av att 
det saknas grundläggande utredningar, och en förankrad ide som beskriver 
gestaltningen av området.  

Om Nynäshamn kommun går in i ett detaljplanearbete utan att dessförinnan 
genomföra en medborgardialog finns stora risker för långtgående överklaganden, 
som kommer att försena ett eventuellt projekt.  

Bilaga K



 

 2(2) 

 

Medborgare behöver möjligheten till dialog om hur utbyggnaden påverkar dem samt 
hur utvecklingen ska gynna samhället på kort och lång sikt.  
 
Socialdemokraterna yrkar på grund av det som beskrivits ovan på avslag till förslaget 
att anordna en anbudsmarkanvisning i det föreslagna området. 
 
 
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen  
 
Patrik Isestad   
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§ 130/21 KS/2020/0170/060 

Svar på motion - utöka öppettider på Nattis 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och 
2. avslå motionens andra punkt. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Donald Löfving (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 12 mars 2020 inkom en motion från Donald Löfving (SD) och Jean-Claude Menot (SD) om att 
utöka öppettiderna på Nattis. I motionen framförs att kommunen bör möjliggöra för föräldrar och 
vårdnadshavare att förvärvsarbeta; även på obekväma arbetstider. Motionärerna anför att flera 
vårdnadshavare inte kan använda sig av Nattis-verksamheten på grund av de begränsade 
öppettiderna och de krav som kommunen uppställt. Att bara erbjuda Nattis när ett barns båda 
vårdnadshavare uppfyller kommunens krav anser motionärerna är fel. Motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Se över möjligheterna att ha öppet dygnet runt på Nattis. 
2. Ta bort kravet ”Föräldrar med gemensam vårdnad på olika adresser” och räkna de som 

ensamstående på deras boendedagar. 
Se över möjlighet till transport för de barn och vårdnadshavare som har behov av detta 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och 
2. avslå motionens andra punkt. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och 
2. avslå motionens andra punkt. 

Yrkanden 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till motionen. 

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

Beslutsunderlag 
Motionen, KS/2020/0170/060–1  
Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 26 augusti 2020, § 117, med tillhörande underlag 

Skickas till 
Akten 
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§ 131/21 KS/2020/0173/060 

Svar på motion om att vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. anse motionen besvarad. 
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
2020-03-15 inkom Patrik Isestad (S) med en motion om att högstadieskolorna och gymnasieskolan 
ska upprätta en drogpolicy där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för 
sökning av skolans lokaler. I barn- och utbildningsnämndens remissvar gör de bedömningen att 
förvarande av narkotika efter skoltid inte är ett problem i så stor omfattning att regelbundna 
insatser med narkotikahund är motiverade, därför bedömer de att innehållet i en drogpolicy bör 
utredas inom barn- och utbildningsförvaltningen innan beslut om policy fattas. Förvaltningen anser 
att motionärens förslag om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika är bra. Förvaltningen 
bedömer dock likt barn- och utbildningsnämnden att innehållet i ett styrdokument mot droger bör 
utredas vidare inom barn- och utbildningsförvaltningen, detta då innehållet bör stå i relation till det 
behov som finns på skolorna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. anse motionen besvarad. 
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. anse motionen besvarad. 
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Motionen 
Remissvar barn- och utbildningsnämnden 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 § 153 
Riktlinje för styrdokument 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 132/21 KS/2020/0135/061 

Svar på medborgarförslag om att höja kommunalskatten för 
att möta kostnader som skolverksamheten kräver 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Medborgarförslag om att höja kommunalskatten för att möta de kostnader som skolverksamheten 
kräver har inkommit den 20 februari 2020. Kommunfullmäktige har den 16 april 2020 beslutat att 
delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Barn- och 
utbildningsnämnden har den 26 augusti 2020, § 119, avgett yttrande över medborgarförslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden påtalar i sitt yttrande att de inte enskilt kan besluta om 
budgetförändringar av det slag som förslagsställaren framför. Inför kommunfullmäktiges beslut om 
mål och budget avger barn- och utbildningsnämnden yttrande över förslaget och redogör för 
konsekvenser av den föreslagna budgetramen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att 
medborgarslaget ska anses besvarat med hänvisning till nämndens yttrande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till medborgarförslaget. 

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

Omröstning begärd 
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Omröstningsproposition 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för bifall till medborgarförslaget. 

Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Bodil Toll (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Bernt Månsson (V)  X 
Per Ranch (SN) X  
Donald Löfving (SD) X  

 
Med 7 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och 4 nej-röster för bifall till 
medborgarförslaget finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
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§ 133/21 KS/2020/0265/061 

Svar på medborgarförslag - Underlätta pendling genom att 
göra ett stopp för buss 861 vid trafikplats Segersäng 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga L. 

Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga M. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Bernt Månsson (V): 
Vänsterpartiet önskar stärka kommunstyrelsens svar, genom att yrka bifall på medborgarförslaget 
som går ut på att göra ett stopp för buss 861 vid Segersängs trafikplats, istället för att ”besvara” 
medborgarförslaget. 

Ärendet 
Trafikförvaltningen Region Stockholm har det övergripande ansvaret för  
kollektivtrafikförsörjningen i länet och i Nynäshamns kommun är det Nobina som är bussoperatör. 
Nynäshamns kommuns översiktsplan anger att närheten till goda kommunikationer är en viktig 
förutsättning för ett hållbart samhälle. Möjligheterna att gå, cykla och åka med kollektiva  
färdmedel ska vara goda och inbjuda till hållbara resor oavsett avstånd. Enligt Nynäshamns 
kommuns klimat- och miljömål ska tätorter och annan bebyggd miljö i kommunen utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Ett av målen är att 
andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik 
(jämfört med 2015) och detta mäts bland annat genom indikatorn förändring av antalet 
påstigningar/resor på buss och tåg per invånare och år sedan 2008. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Bernt Månsson (V) och Per Ranch (SN) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till medborgarförslaget. 

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

Omröstning begärd. 
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Omröstningsproposition 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för bifall till medborgarförslaget. 

Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Bodil Toll (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Bernt Månsson (V)  X 
Per Ranch (SN)  X 
Donald Löfving (SD) X  

 
Med 6 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och 5 nej-röster för bifall till 
medborgarförslaget finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Underlätta pendling genom att göra ett stopp för buss 861 vid trafikplats 
Segersäng 
Beslut Kf § 130.1 2020-11-12 – Inkomna medborgarförslag 

Skickas till 
Akten  
Förslagsställaren  
Planeringschef  
Handläggare 
  



Nynäshamn, 2021-04-29 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 133/21 

Svar på medborgarförslag - Underlätta pendling genom att 
göra ett stopp för buss 861 vid trafikplats Segersäng 

Vi vill tacka för ett bra skrivet medborgaförslag som tar upp en för kommunen viktig 
fråga. Kollektivtrafiken är en viktigdel för att binda ihop Nynäshamns kommun med 
övriga regionen samt skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv att röra sig 
effektivt och hållbart. Buss 861 underlättar pendling idag för många och vi delar 
medborgarförslagets intentioner att bussen bör stanna vid Segersäng trafikplats.  

Det finns ytor tillgängligt för både ett busstopp samt pendlarparkering i anslutning 
till Segersängsmotet och kan därmed skapa fler alternativ för boende i Segersäng 
samt Landfjärden.  

Nynäshamns kommun har möjligheter att påverka trafikförvaltningen i region 
Stockholm dels genom att kommunen är remissinstans samt att kommunen kan 
använda sig av den politiska representation som idag företräder medborgarna i 
regionfullmäktige.  

Därför anser vi att medborgarförslaget i allra högstagrad är en fråga för kommunen 
och politiken att verka för. Vi anser att buss 86, till Gullmarsplan är mycket populär 
och att kommunen bör med kraft i alla instanser påverka för att ett bus stop/hållplats 
inrättas vid Segersängsmotet.  

Därför yrkade vi bifall till medborgarförslaget och att kommunen ska arbeta i 
enlighet med medborgarförslagets intentioner.   

Patrik Isestad (S), Janice Boje Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S), Göran Bergander 
(S), Ola Hägg (S), Rolf Hofsten (PPiN), Bernt Månsson (V), Emma Solander (MP) 

Bilaga L



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-04-29

Ersättare Yttrande angående ärende 133/21

Miljöpartiet de Gröna vill understryka vikten av att ständigt arbeta aktivt som kommun med

att skapa de bästa förutsättningarna att kunna lämna bilen hemma och pendla kollektivt.

Emma Solander MP Nynäshamn

Bilaga M
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§ 134/21 KS/2020/0458/009 

Svar på ärende om att undersöka förutsättningarna för ett 
system för omröstning på distans 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet ska anses besvarat 
2. ge förvaltningen i uppdrag att till Tieto framföra att kommunstyrelsen ser ett behov av att 
eMeeting prepare får funktion för sluten omröstning på distans. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga N. 

Ärendet 
Ett ärende har väckts av Bernt Månsson (V) och Emma Solander (MP) om att undersöka vad ett 
system för omröstning på distans skulle kosta och vilka system som finns. Kommunen kommer få ett 
digitalt system för omröstning efter uppdatering av eMeeting till eMeeting prepare, i den 
uppdateringen ingår dock inte system för sluten omröstning på distans. Förvaltningen bedömer att 
det kan bli tekniskt svårt att hantera både Teams, First Agenda och ett ytterligare system, sluten 
omröstning sker också sällan. Förvaltningen ger två förslag till beslut men förordar förslag A, att ge 
förvaltningen i uppdrag att till Tieto framföra att kommunstyrelsen ser ett behov av att eMeeting 
prepare får funktion för sluten omröstning på distans. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag A:  
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet ska anses besvarat 
2. ge förvaltningen i uppdrag att till Tieto framföra att kommunstyrelsen ser ett behov av att 
eMeeting prepare får funktion för sluten omröstning på distans. 
 
Förslag B:  
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet ska anses besvarat 
2. ge förvaltningen i uppdrag att införskaffa system för sluten omröstning på distans. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet ska anses besvarat 
2. ge förvaltningen i uppdrag att till Tieto framföra att kommunstyrelsen ser ett behov av att 
eMeeting prepare får funktion för sluten omröstning på distans. 
 

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag B. 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till förvaltningens alternativ B. 

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

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen § 302 2020-11-19 
Väckande av ärende – undersöka förutsättningarna för ett system för votering på distans 
 

Skickas till 
Akten 
Kanslichefen 
Systemförvaltare 
IT-utredare 
Tieto 
 

  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-04-29

Ersättare Yttrande angående ärende 134/21

Miljöpartiet anser att vi borde söka fritt på marknaden och inte ta Tieto som första alternativ.

Emma Solander MP Nynäshamn

Bilaga N
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§ 135/21 KS/2021/0080/008 

Svar på väckt ärende om renovering alternativt rivning av 
bastu på Lövhagen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har väckt ett ärende om att renovera alternativt riva den före detta 
bastubyggnaden på Lövhagen och möjliggöra för allmänheten att nyttja en bastu samt 
omklädningsrummet.  
 
Den befintliga bastubyggnaden uppfyller sannolikt inte dagens standard, varför utgångspunkten bör 
vara att en ny byggnad är det som är aktuellt.  
 
Det kan nämnas att ett iordningsställande av en bastu, två mindre omklädningsrum, inklusive två 
RwC, innebär några miljoner kr i investeringskostnad. Härutöver tillkommer driftskostnader i form av 
kapitalkostnader samt tillsyn och skötsel. Det senare är inte ett försumbart åtagande. Beroende på 
placering av byggnad kommer kostnaden för anslutning till el och VA bli betydande. Att få ett 
adekvat svar kommer i sig kräva utredningsresurser, eventuellt med konsultstöd.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen uttalar sig inte om behovet av inrättningen som sådan. Önskas 
ytterligare utredning i ärendet är det en fråga inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde bör 
följaktligen handläggas av dem. Förvaltningen föreslår att ärendet översänds till kultur- och 
fritidsnämnden för handläggning. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen översänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen översänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS § 22/2021 
 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 136/21 KS/2021/0209/000 

Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden 
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta 
fram en utvecklingsplan för Kvarnängen  
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen 
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till 
kommunstyrelsen  

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

Ärendet 
Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring 
hur Kvarnängen kan utvecklas på olika sätt.  

Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Kvarnängen 
ska utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett idrottsområde med hög kvalitet.  
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela 
kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden 
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta 
fram en utvecklingsplan för Kvarnängen  
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen 
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till 
kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden 
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta 
fram en utvecklingsplan för Kvarnängen  
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen 
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till 
kommunstyrelsen  
 

Skickas till 
KSF/MEX 
KFN 
Akten 
 

  



Nynäshamn, 2021 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer 136/21 

Ordförandeförslag – Utvecklingsplan Kvarnängen 

Förslaget om att utveckla Kvarnängen beslutades redan 2018-04-23 § 34, 
ordförandeförslag från Socialdemokraterna. Förslaget återkallades gällande 
beställning av förstudie/behovsanalys av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
2019-04-23 av den borgerliga alliansen.  

Anledningen till det tidigare beslutet från Socialdemokraterna grundade sig i att; 

bredda utbudet, stärka kommunen som ett attraktivt besöksmål, ge kommunens 
skolor möjlighet att profilera sig i fler riktningar och rusta Kvarnängens IP till så 
många medborgare som möjligt.  

Den kommunala organisationen har redan tagit fram utredningsmaterial i ärendet. 
Detta utredningsmaterial saknas till ärendet och Socialdemokraterna önskar därför att 
ärendet återemitteras för att inte redan befintliga utredningar tappas och onödig 
administrativa kostnader belastar kommunen.  

Socialdemokraterna ser positivt på att den borgerliga alliansen nu vill tillsammans 
med Socialdemokraterna satsa på Kvarnängens IP.  

För att inte uppfinna hjulet en gång till yrkade Socialdemokraterna återremiss för att 
inte tappa redan befintliga utredningar som är gjorda för att utveckla Kvarnängens 
IP.   Socialdemokraterna är positiva till ärendet.  

Patrik Isestad (S) 

Bilaga O
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§ 137/21 KS/2021/0210/000 

Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Lövhagen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden  
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta 
fram en utvecklingsplan för Lövhagen  
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen 
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till 
kommunstyrelsen 
 

Ärendet 
Lövhagen är numera ett populärt friluftsområde med markerade vandringsleder, som sträcker sig 
genom skog och längs stranden med bad- och rastplatser. Längst i norr, vid Strandvägen ligger 
Lövhagens café med servering, vandrarhem och stugor. Djurlivet på Lövhagen är mycket rikt, med 
hjort, älg, mink, räv och vildsvin. (Wikipedia)  

Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring 
hur Lövhagen kan utvecklas på olika sätt. Bara de senaste åren har flera motioner och 
medborgarförslag lämnats in och olika idéer har lanserats i den allmänna debatten.  
Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Lövhagen ska 
utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett friluftsområde med hög kvalitet.  
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela 
kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden  
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta 
fram en utvecklingsplan för Lövhagen  
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen 
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till 
kommunstyrelsen 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden  
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta 
fram en utvecklingsplan för Lövhagen  
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen 
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till 
kommunstyrelsen 
 

Skickas till 
KSF/MEX 
KFN 
Akten 
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§ 138/21 KS/2021/0008/102 

Val till Leader Stockholmsbygd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att till Leader 
Stockholmsbygd utse: 

1. Janet Jonsson till styrelseledamot  
2. Nina Munters till ersättare för styrelseledamot  

Ärendet 
Nynäshamns kommunstyrelse fattade 2015-09-02 beslut om kommunal medverkan inom lokal ledd 
utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2016–2022. (Ks § 165 
2015/0028/106). Kommunstyrelsen valde samtidigt styrelseledamöter och ersättare.  

2019-02-21 beslutade Kommunstyrelsen att till Leader Stockholmsbygd utse: 

1. Jonas Karlsson till styrelseledamot 
2. Janet Jonsson till ersättare för styrelseledamot 
3. Maria Gard Günster (C) till ombud. 
4. Bodil Toll (M) till ersättare för ombud. 

Då Jonas Karlsson nu slutat sin tjänst på Nynäshamns kommun behöver nya ledamöter utses. 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att utse: 

1. Janet Jonsson till styrelseledamot 
2. Nina Munters till ersättare för styrelseledamot 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att: 

- till Leader Stockholmsbygd utse: 
1. Janet Jonsson till styrelseledamot  
2. Nina Munters till ersättare för styrelseledamot  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att till Leader 
Stockholmsbygd utse: 

1. Janet Jonsson till styrelseledamot  
2. Nina Munters till ersättare för styrelseledamot  

 

Skickas till 
Akten 
Leader Stockholmbygd, Hantverkaregatan 24, 761 30 Norrtälje  
Tf näringslivschef  
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§ 139/21 KS/2021/0019/109 

Rapport obesvarade motioner 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten över obesvarade motioner till 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 
22 februari 2021. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där 
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av 
kommunstyrelsen inom ett år. 
 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 
 
KS/2019/0438/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående 
alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen i juni 2021.  
 
KS/2020/0146/060 
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2020 inkommit med en motion om att anlita 
ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
Beräknad behandling i kommunstyrelsen i maj 2021. 
 
KS/2020/0171/060 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om Trygghet – varje medborgare 
ska kunna leva tryggt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2020/0172/060 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att inrätta trygghetsvärdar. 
Socialnämnden har avgett yttrande över motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2020/0199/060 
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 
motion om framtidens äldreomsorg. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har 
har avgett yttranden över motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.    
 
KS/2020/0251/060 
Donald Löfving (SD), Johan Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med 
en motion om att prioritera och ge plats för äldrefrågor. Socialnämnden har avgett yttrande över 
motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.   
 
KS/2020/0492/060 
Emma Solander (MP) har den 18 december 2020 väckt en motion – Nynäshamns medborgare 
behöver en värdig och modern politisk styrning. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2021/0125/060  
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 11 februari 2021 väckt en motion rörande 
investering i ”lyktstolpsladdning” i orterna Ösmo och Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen 
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bereder ärendet.  
 
KS/2021/0124/060  
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion om belysning på 
lekplatsen ”Höjden”. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2021/0123/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion beträffande trappa 
och ramp vid Nynäsgårds station. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2021/0194/060 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om flytt av ändhållplats för buss 861 
mellan Nynäshamn och Stockholm. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2021/0195/060 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om gång- och cykelväg från området 
Sandhamn till Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.   
 
KS/2021/0196/060 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om gång- och cykelväg Hamnvik-
Lövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2021/0197/060 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om att göra valborgsmässofirandet i 
Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 140/21 KS/2021/0019/109 

Rapport obesvarade medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Enligt 32 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa 
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 
31 december 2020.  

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 
KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till 
sjukhuset. Inkom 2018-08-14 

KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om parfymfria produkter i kommunens offentliga miljöer. 
Inkom 2019-05-07.   

KS/2019/0478/061 Medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem 
med redskap. Inkom 2019-10-29. 

KS/2020/0525/061 Medborgarförslag om att motionsspåren på Lövhagen får belysning. Inkom 
2020-12-21.  

Barn- och utbildningsnämnden 
KS/2020/0365/061 Medborgarförslag om inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. Inkom 2020-08-
28. 

KS/2020/0366/061 Medborgarförslag om upprättande av en Lärmiljöfond. Inkom 2020-08-28. 

KS/2020/0426/061 Medborgarförslag om att man inför rökförbud på skolområdet i anslutning till 
Nynäshamns gymnasium. Inkom 2020-10-12.  

Socialnämnden 

KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom 2017-07-19 

KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som 
vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29. 

KS/2020/0425/061 Medborgarförslag om lågtröskelboende för klienter med samsjuklighet. Inkom 
2020-10-09.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
KS/2019/0252/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom 
2019-05-07. 

KS/2019/0291/061 Medborgarförslag om att utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från 
färjorna i Nynäshamns hamn. Inkom 2019-06-10 
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KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom 
2019-08-14.  

KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta 
ses över. Inkom 2019-08-22. 

KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och 
skateboardrampen i Stora Vika. Inkom 2019-10-09. 

KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om informationsskylt till gångtrafikanter på Strandvägen. 
Inkom 2019-12-20. 

KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 
2019-12-03.  

KS/2019/0544/061 Medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Inkom 2019-
12-13.  

KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – 
Frejgatan. Inkom 2020-01-03.  

KS/2020/0084/061 Medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i 
hamnområdet. Inkom 2020-01-13. 

KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför 
förskolan vid församlingshemmet. Inkom 2020-01-27. 

KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna längs 
gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18. 

KS2020/0132/061 Medborgarförslag att kommunen anlägger ställplatser i hamnområdet. Inkom 
2020-02-18.  

KS/2020/0133/061 Medborgarförslag att de som hyr båtplats av kommunen också kan få tillgång till 
dusch och toalett i gästhamnen mot en avgift. Inkom 2020-02-18. 

KS/2020/0160/061 Medborgarförslag om att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till 
Sjötelegrafen. Inkom 2020-03-04.  

KS/2020/0166/061 Medborgarförslag om att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och 
Fredsgatan till någon form av väg för motorfordon. Inkom 2020-03-12. 

KS/2020/0200/061 Medborgarförslag om runsten och skylt (SÖ 218) Billsta. Inkom 2020-04-09. 

KS/2020/0279/061 Medborgarförslag om att parkeringsplatsen på Ringvägen/Strandvägen görs 
mindre. Inkom 2020-06-11 

KS/2020/0303/061 Medborgarförslag om att upprätta en skyddsväg mellan Utsiktsvägen och 
Vårfruvägen. Inkom 2020-06-23. 

KS/2020/0339/061 Medborgarförslag om att installera farthinder på vissa delar av Ringvägen. Inkom 
2020-08-03.  

KS/2020/0396/061 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn. Inkom 
2020-09-17. 
 
KS/2020/0410/0611 Medborgarförslag om att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på 
Heimdal. Inkom 2020-09-29.  
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KS/2020/0423/061 Medborgarförslag om parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. Inkom 
2020-10-08. 
 
KS/2020/0424/061 Medborgarförslag om att separera gång/cykelbana och bilväg på 
grusvägsförlängningen av Grönviksvägen. Inom 2020-10-09.  
 
KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i 
Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.  
 
KS/2020/0483/061 Medborgarförslag om at ordna en tävling om att designa 
”Nynäshamnssoptunnan”. Inkom 2020-11-24.  
 
KS/2020/0490/061 Medborgarförslag om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen 
och Aktervägen. Inkom 2020-11-30.   

Kultur- och fritidsnämnden 

_ 
Medborgarförslag där kommunfullmäktige inte har delegerat beslutanderätten 

KS/2018/0445/061 Medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn. 
Kommunfullmäktige har 2020-10-15 beslutat att återta delegationen av beslutanderätten för 
medborgarförslaget.   

Skickas till 
Akten 
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§ 141/21 KS/2021/0015/009 

Rapport balanslista 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda – en 
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste 
rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 142/21 KS/2021/0003/002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 
 

Ärendet 
KS/2021/0127/429-2 
Kommundirektörens beslut -Inget svar på remiss – Översiktlig riskanalys för Södertälje kommun. 
 
KS/2021/0097/210-6 
Kommundirektörens beslut – Inget svar på remiss -Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot 
buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler.  
 
KS/2018/0418/002-2 
Kommundirektörens beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef 1 mars 2021 – 31 augusti 2021. 
 
KS/2021/0012/022-1 
Kommundirektörens beslut om förordnande av tf kommundirektör under perioderna 31/3-21 kl 
17.00-7/4-21 kl 17.00 och 7/4-21 kl 17.00-11/4-21 kl 17.00. 
 
KS/2020/0504/253-6 
Mark- och exploateringschefens beslut att avslå ansökan om köp av mark tillhörande del av 
Nynäshamn 2:1 för anläggande av parkering och/eller garage. 
 
KS/2018/0084/049-37 
Ekonomichefens beslut om upplåning av 100 mnkr och att upplåningen görs hos Kommuninvest AB. 
Upplåningen genomförs med följande fördelning: 100 miljoner kronor kapitalbindning med 3,0 år 
och fast ränta 0,20 %. 
 
KS/2020/0325/253-3 
Exploateringschefens beslut att avslå ansökan om markköp/arrende avseende del av Nynäshamn 
2:1, infarten mellan Elefanten 14 och Bofinken 1.  
 
KSFA/2021/0132/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram. 
Renovering av Viaskolans träslöjdsal.  
 
KSFA/2021/0130/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram. 
Takomläggning på Stora Vika förskola.  
 
KSFA/2021/0126/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram. 
Takomläggning på två fläktrum på Nynäshamns gymnasium. 
 
KSFA/2021/0125/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram, 
entréparti av ek på Sunnerbyskolan. 
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KSFA/2021/0124/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram. 
Renovering av 2 korridorer i Svandammsskolan. 
 
KSFA/2021/0117/292-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram. 
Verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byta ett ventilationsaggregat i Gröndalsshallen.  
 
KSFA/2021/0116/291-2 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram.  
Renovering av klassrum, Nynäshamns gymnasium. 
 
KSFA/2021/0099/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram. 
Verksamhetslokaler – Planerat underhåll för att lägga om taket på Svandammsskolans matsal.  
 
KSFA/2021/0120/299-1 
Fastighetschefens beslut att ianspråkta 250 000 kr ur investeringsramen Verksamhetslokaler – 
planerat underhåll för att bygga en förbindelsegång Sorunda brandstation. 
 
KSFA/2021/0104/291-2 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta 70 000 kr ur investeringsramen. Verksamhetslokaler – 
planerat underhåll för att komplettera staketet på Segersängs förskola.  
 
KS/2020/0499/227-10 
Planeringschefens beslut om startbesked, bygglov för reservkraftcontainer Nynäshamn 2:154. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 143/21 KS/2021/0030/069 

Skrivelser och beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2020/0520/041-12 
Kommunfullmäktiges presidiums beredning av revisionens budget, 2021-04-15 § 1.  
 
Södertörns upphandlingsnämnds beslut 2021-03-24 § 13 om ekonomisk uppföljning för februari 
2021. 
 
KS/2021/0024/042-1 
Protokoll från Södertörns hälsoskyddsförbunds direktionsmöte 2021-02-24. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 144/21  

Trygghetsundersökning, samverkansavtal och aktivitetsplan. 
Kommun-Polis-SBFF - information 
Säkerhetschef Milan Vladusic, poliserna Daniel Edlund och Ylva Thomasson samt Södertörns 
brandförsvarsförbunds Tony Kullman föredrar information om trygghetsundersökning, 
samverkansavtal och aktivitetsplan.  
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§ 145/21  

Visionsprocessen - information 
Utvecklingschef Petra Kålbäck föredrar information om visionsprocessen.  
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§ 146/21  

Den politiska rollen - information 
Personalchef Linn Marsten föredrar information om den politiska rollen.  



 

PROTOKOLL Sida 53(59) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147/21  

Utveckling av arrendeavgifter - information 
Ninel Sukovich från mark- och exploateringsenheten föredrar ärendet.  
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§ 148/21  

Avsiktsförklaring avseende planskilda korsningar vid 
Segersängs pendeltågsstation - information 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet.  
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§ 149/21  

Rapport samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
Planeringschef Mikael Persson rapporterar från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen.  
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§ 150/21  

Näringslivsfrågor 
Näringslivschef Nina Munters besvarar frågan.  
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§ 151/21  

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren lämnar information om corona, vaccinering och beredskapslagret i 
kommunen. 
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§ 152/21  

Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträde 2 september 
till 31 augusti. Nästa sammanträde 19 maj klockan 09.00 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att kommunstyrelsens sammanträde den 2 september istället ska 
hållas den 31 augusti.  
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§ 153/21         KS/2021/0242/133 

Övriga frågor  
1. Lena Dafgård (SD) har en fråga om Torö lanthandel  
Mark- och exploateringschef Sabina Edelman besvarar frågan. 

 

2. Patrik Isestad (S) har en fråga om Utsikten 
Fastighetschef Claes Kilström besvarar frågan. 

 

3. Theresia Bergendahl (C) önskar väcka ett ärende. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Ärendet 
Det väckta ärendet biläggs protokollet som bilaga P. 

Skickas till 
Akten 
Kanslichefen 
 



1(2) 

Väckande av ärende 

Erbjud undervisning i svenska inom 1 månad. 

Förslag gällande Svenska för invandrare (SFI) inom Mottagandet av Nyanlända i 
Nynäshamns kommun. 

Bakgrund 
Mottagandet av nyanlända i Nynäshamns kommun har de senaste åren främst bestått av flyktingar 
som anvisats till Nynäshamn för bosättning inom Sverige. Då kom de nyanlända från ett asylboende 
(ABO) någonstans i Sverige, de hade kanske redan bott i Sverige under flera år och hade redan fått 
sitt personnummer. Sedan Sverige har stängt sina gränser så är mottagandet av nyanlända 
begränsat till övervägande kvotflyktingar som valts ut av UNHCR och som kommer direkt från ofta 
ett flyktingläger via Arlanda till Nynäshamn.  

De kvotflyktingar som kommer till Sverige har uppehållstillstånd och har redan fått sitt 
uppehållstillståndskort (UT-kort). När en kvotflykting har bosatt sig i Sverige har den samma 
rättigheter och skyldigheter som alla andra invånare. Med ett uppehållstillstånd följer rätt till bland 
annat barnomsorg, skola, sjukvård och socialförsäkring. Samma skyldighet att försöka arbeta och 
försörja sig, se till att barnen kommer till skolan och att följa lagarna gäller alla som bor i Sverige. 

Ur ett historiskt perspektiv innan Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för etableringen från 
kommunerna så var Nynäshamns kommun framgångsrika när det gäller att få ut nyanlända i arbete. 
De som arbetade med mottagandet och etableringen på den tiden vittnar om att ALLA nyanlända 
både barn och vuxna skulle påbörja sina svenskastudier inom 1 månad. Vuxna skulle dessutom 
utöver SFI på halvtid även vara ute på språkpraktik, allt för att snabba på etableringen. Detta var 
enligt de tjänstemän som arbetade med detta stor del av deras framgång, att studier varvades med 
praktik och att ingen skulle vänta utan påbörja etableringen då motivationen var som störst.  

Nuläge 
I Nynäshamns kommun uppgår mottagandet av Nyanlända 2021 till mindre än 30 personer. Det är 
dessa individer som Nynäshamns kommun har bosättningsansvar för. Denna volym i mottagande 
kan anses som normalt om man bortser från flyktingkrisens år 2015 och några år framåt. Av 2021 
års mottagning kan upp emot 50% vara barn under 18 år. Kvar kan det vara så lite som totalt 15-20 
vuxna som anvisas till kommun utspritt under hela året. 

Bilaga P
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För att kunna ta del i det svenska samhället behövs ett personnummer. Skatteverket har i dagsläget 
upp mot 16 veckors handläggningstid vid ansökningar om folkbokföring trots att dessa kvotflyktingar 
redan har beslut om uppehållstillstånd från migrationsverket. 

De nyanlända barnen som kommer till Nynäshamn får trots att de saknar personnummer ganska 
snart börja i skola och även förskola. Detta i enlighet med gällande skollagstiftning där det framgår 
att ett nyanlänt barn bör tas emot i skolan inom en månad efter att de ankommit till kommunen. 

Däremot de vuxna och även de unga vuxna som redan har gymnasiekompetens erbjuds endast att 
frivilligt delta på det digitala språkcafé som hålls 1 timme per vecka. 

För att få börja på etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen eller ens skriva in sig hos 
Arbetsförmedlingen måste kvotflyktingen först få ett personnummer (folkbokfört sig).  

Utifrån detta tvingas nu dessa människor förutom social distansering i pandemins spår även avvakta 
med sina SFI-studier fram tills dess Skatteverket handlagt deras folkbokföringsärende. Människor 
som redan har beslut om uppehållstillstånd och i övrigt har samma rättigheter och skyldigheter som 
alla andra som bor i Sverige. 

På Campus Nynäshamns hemsida framgår tydligt att alla som studerar SFI skall vara folkbokförda i 
Nynäshamns kommun. I kontakt med Campus har ingen information framkommit om att 
kvotflyktingar som Nynäshamns kommun har bosättningsansvar för är undantagna kravet på 
folkbokföring.  

Att få chansen att tidigt lära sig Svenska språket kan vara nyckeln för en framgångsrik etablering. 

Att motivationen sjunker ju längre en person saknar sysselsättning är ingen nyhet. Att då komma till 
Sverige full av ambitioner och sedan isoleras uppemot 4 månader vad gör det med en människa? 
Ungdomar som bara vill utbilda sig och arbeta och istället blir kvar hemma och bara vänta, eller 
värre vara ute och hamna i fel sällskap då de kan vara lättledda och sakna kunskap i hur Sverige 
fungerar. 

Vårt förslag 
Att i Nynäshamns kommun ska alla de individer som Nynäshamns kommun har bosättningsansvar 
för, erbjudas svenskundervisning inom en månad från ankomst oavsett om de är vuxna eller barn.  

Att det är mycket angeläget att omgående rätta till detta systemfel som kan antas bero på att 
mottagandet av nyanlända gått ifrån att vara övervägande personer med personnummer till att vara 
övervägande kvotflyktingar.  

Att ändra ansökningskraven på SFI på Campus Nynäshamn för denna grupp som har UT-kort men 
ännu inte fått personnummer.  Förutsatt att det inte finns några andra godtagbara skäl till denna 
fördröjning annat än skatteverkets orimligt långa handläggningstid.  

Att om detta systemfel kan ha uppkommit på grund av brister i samverkan gällande nyanlända även 
se över detta då integrationen inte ska behöva fördröjas i onödan. 

 

2021-04-28 

 

Theresia Bergendahl 

För Centerpartiet i Nynäshamn 
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