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Sammanträdesdatum 
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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-12-15 
Anslaget sätts upp: 2022-12-20  Anslaget tas ned: 2023-01-11 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 
  Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-12-15 klockan 09.00-10.10. 

Beslutande 
Patrik Isestad (S), 2:e vice ordförande
Marcus Svinhufvud (M), ordförande
Monica Andersson (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Johann Wolf (SD)
Göran Bergander (S)
Mikael Persson (L), 1:e vice ordförande
Per Ranch (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN)
Håkan Svanberg (M) tjänstgör istället för Emma Solander (MP)
Patrik Appelkvist Larsson (C)
Rebecca Ädel (-)

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 306–325

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2022-12-19 klockan 09.00. 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
justerare  sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M)  
Roger Almstedt (SD)   
Åsa Brodin (M)  
Otto Svedenblad (M)  
Tony Björklund (SD)  
 

Övriga deltagare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Dan Olén, ekonomichef, tf. kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
 
Deltar på distans: 
Kenneth Kollberg, utredare §§ 306–310 
Claes Kilström, fastighetschef 
Mats Dryselius, stabschef planeringsavdelningen 
Jenny Linné, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Malin Söderlund, kommunsekreterare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Hanna Lilja, kommunekolog 
Simon André, projektledare § 314 
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Innehållsförteckning 
Upprop och anmälningar om förhinder 
Val av justerare 
 
§ 306/22 Fastställande av dagordning 
 
Beslutspunkter 
§ 307/22 Val av det kommunala pensionärsrådet 
§ 308/22 Val av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
§ 309/22 Reviderad riktlinje ekonomistyrning Nynäshamns kommun 
§ 310/22 Återremittering av det Äldrepolitiska programmet 
§ 311/22 Korrigerat beslutsdokument - Revidering av beslut för Örens naturreservat 
§ 312/22 Pensionspolicy för medarbetare 
§ 313/22 Pensionsriktlinje för förtroendevalda 
§ 314/22 Försäljning av Kopparslagaren l och Kopparslagaren 2 
§ 315/22 Svar på remiss - Ansökan om villkorsändring för Nynäshamns hamn, Stockholms hamn 
§ 316/22 Svar på remiss - Nynas ABs ansökan om tillstånd till övertäckning av bottenområde utanför 
oljeraffinaderiet i Nynäshamn 
§ 317/22 Svar på remiss från Länsstyrelsen - Ansökan om tillstånd till att få köra svävare i hela 
Stockholms skärgård 
§ 318/22 Inkomna e-förslag 
§ 319/22 Kurser och konferenser 
§ 320/22 Skrivelser och beslut 
§ 321/22 Anmälan delegationsbeslut 
§ 322/22 Cirkulär 
§ 323/22 Renovering av Tallbackaskolan 
 
Informationsärenden 
§ 324/22 Nytt från förvaltningen 
§ 325/22 Övriga frågor 
§ 326/22 Nästa sammanträde 19 januari 2023 klockan 10.00  
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Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under § 324 Övriga 
frågor: 
 

1. Rebecca Ädel (-) önskar väcka ett ärende om gängkriminalitet. 
 

2. Ordförande (M) önskar ändra sammanträdestiderna för kommunstyrelsen 2023. 
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§ 307/22 KS/2022/0319/110 

Val av det kommunala pensionärsrådet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Till det kommunala pensionärsrådet utser kommunstyrelsen ordförande, vice ordförande, ledamöter 
och ersättare. De som utses har av kommunfullmäktige valts till ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden eller kultur- och fritidsnämnden. 
Enligt det kommunala pensionärsrådets reglemente 5 § 8 p. ska kommunstyrelsen beakta en rimlig 
balans mellan majoritet och opposition vid utnämnandet av ledamöter i det kommunala 
pensionärsrådet. 
 
För kommunens ledamöter i det kommunala pensionärsrådet gäller samma mandatperiod som i 
kommunstyrelsen, detta i enlighet med rådets reglemente 8 § 9 p. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till det kommunala pensionärsrådet för tiden till och 
med 31 december 2026: 
 
Ledamöter: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Ersättare: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: 
Vice ordförande: 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2022, § 268, att bordlägga ärendet till 
nästkommande sammanträde. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Johann Wolf (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala pensionärsrådet 

Skickas till 
Akten 
Troman 
HR 
De valda 
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§ 308/22 KS/2022/0319/110 

Val av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Till det kommunala pensionärsrådet utser kommunstyrelsen ordförande, vice ordförande, ledamöter 
och ersättare. De som utses har av kommunfullmäktige valts till ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden. Enligt rådets reglemente 5 § 8 p. ska kommunstyrelsen beakta en 
rimlig balans mellan majoritet och opposition vid utnämnandet av ledamöter i det kommunala rådet 
för funktionshinderfrågor. För kommunens ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor gäller samma 
mandatperiod som i kommunstyrelsen, detta i enlighet med rådets reglemente 8 § 9 p. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till det kommunala rådet för funktionshinderfrågor för 
tiden till och med 31 december 2026.  
 
Ledamöter: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
5. ledamot/ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ersättare: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
5. ledamot/ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: 
Vice ordförande: 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2022, § 269, att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Johann Wolf (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Skickas till 
Akten 
Troman 
HR 
De valda 
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§ 309/22 KS/2022/0350/040 

Reviderad riktlinje ekonomistyrning Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltnings förslag till riktlinje 
ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen (Kap 8 § 1) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer, samt ange finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning.  
Nynäshamn ska vara en ekonomiskt hållbar kommun för framtiden. Mål och riktlinjer för 
verksamheten ska bidra till att skattemedlen användas effektivt till största nytta för innevånarna i 
kommunen både idag och imorgon. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 
ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk 
planering.  
Ekonomistyrning Nynäshamn är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer 
om god ekonomisk hushållning, samt att ge en tydlig bild över Nynäshamns Kommuns ekonomiska 
styrning i det korta och det långa perspektivet. Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun 
omarbetades helt efter ett uppdrag från kommunstyrelsen 2019 och nu görs mindre justeringar och 
tillägg. Största förändringen avser hantering av investeringar så att processen ska bli effektivare och 
förtydligande angående resultatutjämningsreserven.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltnings förslag till riktlinje 
ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltnings förslag till riktlinje 
ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 

Beslutsunderlag 
Ekonomistyrningsriktlinje Nynäshamns kommun  

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 310/22 KS/2021/0349/730 

Återremittering av det Äldrepolitiska programmet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till Äldrepolitiskt program till socialnämnden 
för fortsatt beredning i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer. 

Ärendet 
Det Äldrepolitiska programmet 2016-2026 antogs av kommunfullmäktige år 2016 sträcker sig över 
en tioårsperiod. Programmet har arbetats fram av socialförvaltningen tillsammans med ledamöter 
från socialnämnden. Programmet är beslutat av kommunfullmäktige och har därmed en tvärpolitisk 
förankring. Syftet är att programmet ska fungera som en vägledning i kommunens olika nämnders 
arbete vid planering och utveckling av äldreområdet.  

För att inhämta synpunkter har kommunstyrelseförvaltningen remitterat programmet till övriga 
nämnder. Samtliga nämnder har valt att yttra sig och ställer sig generellt positiva till det 
Äldrepolitiska programmet. De anser att det är välformulerat och heltäckande, samt att det 
fokuserar på en stor och viktig målgrupp inom kommunen. Däremot finns det viktiga aspekter av 
själva mål- och uppföljningsarbetet som nämnderna i sina yttranden anser behöver ses över. 

I yttrandena uttrycks sammanfattningsvis att det är otydligt vilket eller vilka som är de övergripande 
målen för äldrefrågorna. De flesta avsnitt i programmet har angivna mål, men det är otydligt om det 
är mål kopplade till det specifika avsnittet eller till programmet i stort. Eftersom övergripande mål 
inte finns angivet saknas också tydlighet i hur nämnderna ska återrapportera måluppfyllelse och hur 
nämnderna ska veta om måluppfyllelse är uppnådd eller inte.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera förslaget till 
Äldrepolitiskt program till socialnämnden för fortsatt beredning i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera förslaget till 
Äldrepolitiskt program till socialnämnden för fortsatt beredning i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Ärendedokument: KS/2021/0349/730-8 

− Beslut SON § 43, 2022-04-27 - revidering av äldrepolitiskt p...  
− Tjut - Revidering av äldrepolitiskt program.pdf 
− SON 2021 0123 000-10 - Förslag reviderat äldrepolitiskt prog... 
− Svar på remiss - socialnämndens förslag till reviderat äldre... 
− Bilaga 1 - svar på remiss - socialnämndens förslag till revi... 
− Beslut KFN 2022-09-19 § 41- Svar på remiss - ädrepolitiskt ... 
− Protokollsutdrag - Beslut - Näringslivs- och arbetsmarknadsn... 
− Bilaga B § 94 - Socialdemokraterna 
− Tjut - Remissvar avseende socialnämndens förslag till revide... 
− Protokollsutdrag beslut BUN § 90_22 - Svar på remiss - Försl... 
− Barn- och utbildningsnämndens remissyttrande över förslag ti... 
− Protokollsutdrag - SBN § 228 

javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl07$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl05$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl08$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl05$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl06$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl05$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl06$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl06$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')
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− Tjut SBN - Revidering av äldrepolitiskt program 

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 311/22 KS/2021/0117/265 

Korrigerat beslutsdokument - Revidering av beslut för Örens 
naturreservat 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) besluta om föreskrifter, syfte och 
skötselplan för Örens Naturreservat i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 
2022-11-04. 

2.  beslutet i punkt 1 gäller för hela Örens naturreservat så som det anges i underbilaga 1 till 
bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2022-11-04. 

3.  med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) upphävs kommunfullmäktiges beslut från 
den 11 februari 2009 § 20 och den 13 oktober 2022 § 137/22 gällande Örens naturreservat. 
Besluten upphör att gälla i samband med att beslutet i punkt l träder i kraft. 

Ärendet 
Den 13 oktober 2022 tog kommunfullmäktige beslut om förslaget till nya reservatshandlingar. Med 
anledning av hänvisning till fel bilaga i beslutspunkt 1 och 2 i tidigare tjänsteutlåtande daterat 2022-
08-22 behöver beslutet tas om. I detta tjänsteutlåtande daterat 2022-11-04 har texten i 
beslutspunkterna korrigerats och majoriteten av bilagorna sammanfogats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) besluta om föreskrifter, syfte och 
skötselplan för Örens Naturreservat i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 
2022-11-04. 

2.  beslutet i punkt 1 gäller för hela Örens naturreservat så som det anges i underbilaga 1 till 
bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2022-11-04. 

3.  med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) upphävs kommunfullmäktiges beslut från 
den 11 februari 2009 § 20 och den 13 oktober 2022 § 137/22 gällande Örens naturreservat. 
Besluten upphör att gälla i samband med att beslutet i punkt l träder i kraft. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) besluta om föreskrifter, syfte och 
skötselplan för Örens Naturreservat i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 
2022-11-04. 

2.  beslutet i punkt 1 gäller för hela Örens naturreservat så som det anges i underbilaga 1 till 
bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2022-11-04. 

3.  med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) upphävs kommunfullmäktiges beslut från 
den 11 februari 2009 § 20 och den 13 oktober 2022 § 137/22 gällande Örens naturreservat. 
Besluten upphör att gälla i samband med att beslutet i punkt l träder i kraft. 

 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Revidering av beslut Örens naturreservat i Nynäshamns kommun 
Bilaga 2. Protokollsutdrag beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-23 
Bilaga 3. Protokollsutdrag beslut Kommunfullmäktige 2022-10-13 
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Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planchef 
Stadsmiljöchef 
Avdelningschef plan och bygglov 
Kommunekolog 
Markförvaltare 
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§ 312/22 KS/2022/0364/024 

Pensionspolicy för medarbetare 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. att anta Pensionspolicy för medarbetare, bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-11-21. 
2. att Pensionspolicy Nynäshamns kommun 2005-01-12 upphör att gälla för de delar som avser 
medarbetare; bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2022-11-21. 

Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har med Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och AkademikerAlliansen den 20 december 2021 träffat en 
överenskommelse om tillägg och ändringar i AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension) 
samt vissa följdändringar i KAP-KL (Förmånsbestämd Kollektivavtalad Pension). De villkorsändringar 
som följer av överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2023. Samtidigt byter AKAP-KL namn till 
AKAP-KR. AKAP-KR blir från den 1 januari 2023 det enda gällande pensionsavtalet för alla anställda 
inom kommuner och regioner. I och med denna överenskommelse stängs inträde till det delvis 
förmånsbestämda avtalet KAP-KL. Kommunsektorn blir därmed den första större 
arbetsmarknadssektorn att lämna förmånsbestämda pensionslösningar. 

Bestämmelserna i pensionsavtalen är i vissa delar dispositiva, vilket innebär att de gäller om inget 
annat avtalats. Det ger utrymme för lokala och individuella överenskommelser.  

Syftet med Nynäshamn kommuns pensionspolicy är att stärka kommunens möjlighet att behålla och 
rekrytera nya medarbetare genom att på ett övergripande sätt beskriva kommunens 
pensionsförmåner och förmåner knutna till ålder.   

Målsättningen med pensionspolicyn för medarbetare är att  

• Öka sin attraktion som arbetsgivare.  
• Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner knutna till ålder.  
• Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är 
knutna till ålder.  
• Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den enskildes behov och 
förutsättningar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. att anta Pensionspolicy för medarbetare, bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 

2. att Pensionspolicy Nynäshamns kommun 2005-01-12 upphör att gälla för de delar som avser 
medarbetare; bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. att anta Pensionspolicy för medarbetare, bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-11-21. 
2. att Pensionspolicy Nynäshamns kommun 2005-01-12 upphör att gälla för de delar som avser 
medarbetare; bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2022-11-21. 

Beslutsunderlag 
Pensionspolicy för medarbetare, bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 
Pensionspolicy för Nynäshamns kommun 2005-01-12, bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 
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Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
HR-avdelningen 
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§ 313/22 KS/2022/0365/024 

Pensionsriktlinje för förtroendevalda 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. att anta Pensionsriktlinje för förtroendevalda, bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 
2. att Pensionspolicy Nynäshamns kommun 2005-01-12 upphör att gälla för de delar som avser 
förtroendevalda; bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Ärendet 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda ändrades senast 2018 för 
att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller kommunalförbund 
har att anta som sina. 
 
Syftet med Nynäshamn kommuns pensionsriktlinje för förtroendevalda är att på ett enkelt och 
tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till 
vem den förtroendevalde kan vända sig för att få information.  

Pensionsriktlinjen är framtagen utifrån regler och rekommendationer samt möjligheter att utveckla 
dessa.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. att anta Pensionsriktlinje för förtroendevalda, bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 

2. att Pensionspolicy Nynäshamns kommun 2005-01-12 upphör att gälla för de delar som avser 
förtroendevalda; bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. att anta Pensionsriktlinje för förtroendevalda, bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 

2. att Pensionspolicy Nynäshamns kommun 2005-01-12 upphör att gälla för de delar som avser 
förtroendevalda; bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Pensionsriktlinje för förtroendevalda   
Bilaga 2 Pensionspolicy Nynäshamns kommun 2005-01-12 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
HR-avdelningen 
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§ 314/22 KS/2022/0146/253 

Försäljning av Kopparslagaren 1 och Kopparslagaren 2 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Godkänna försäljning av fastigheterna Kopparslagaren 1 och Kopparslagaren 2 till bolaget 
Hammersta Fastigheter AB, genom dess dotterbolag Hamdot 11 AB, 559388–1963. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1, beslutar 
kommunstyrelsen för egen del att 
2. Ge Mark-och exploateringschef delegation att ingå bifogat köpekontrakt med bilagor för 
kommunens räkning. 

Föredragning 
Projektledare Simon André föredrar ärendet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fastslog den 2022-02-17 bland annat följande:  
 
(Att) uppdra till förvaltningen att påbörja försäljning av fastigheter som kan ordna åtkomst från 
befintligt vägnät. Försäljning ska ske via anbudsförfarande. Förvaltningen ska återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal efter genomfört anbudsförfarande. 
 
Mark-och exploateringsenheten lät under våren 2022 inleda försäljning av fastigheterna 
Kopparslagaren 1, 2 och 4 samt Bleckslagaren 3 och 4 i Vansta verksamhetsområde. Försäljningen 
skedde genom en öppen budgivning. Fem stycken köpeanmälningar inkom. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Godkänna försäljning av fastigheterna Kopparslagaren 1 och Kopparslagaren 2 till bolaget 
Hammersta Fastigheter AB, genom dess dotterbolag Hamdot 11 AB, 559388–1963. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1, beslutar 
kommunstyrelsen för egen del att 
2. Ge Mark-och exploateringschef delegation att ingå bifogat köpekontrakt med bilagor för 
kommunens räkning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Godkänna försäljning av fastigheterna Kopparslagaren 1 och Kopparslagaren 2 till bolaget 
Hammersta Fastigheter AB, genom dess dotterbolag Hamdot 11 AB, 559388–1963. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1, beslutar 
kommunstyrelsen för egen del att 
2. Ge Mark-och exploateringschef delegation att ingå bifogat köpekontrakt med bilagor för 
kommunens räkning. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
KS § 30 2022-02-17 - Uppstart - Utbyggnad Vansta industriområde 
Köpekontrakt med bilagor 
PM Dagvatten Vansta verksamhetsområde (köpekontraktsbilaga 1) 
Fastighetsrapport för Kopparslagaren 1(köpekontraktsbilaga 2) 
Fastighetsrapport för Kopparslagaren 2 (köpekontraktsbilaga 3) 
Markering av fastigheterna (köpekontraktsbilaga 4) 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Hammersta fastigheter AB (skickas av handläggare) 
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§ 315/22 KS/2022/0236/550 

Svar på remiss - Ansökan om villkorsändring för Nynäshamns 
hamn, Stockholms hamn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande samt till 
yttrandet bilägga Alliansens komplettering. 

Ärendet 
Stockholms Hamn AB (sökande) ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Stockholms län med stöd av 24 kap 8 § miljöbalken om ändring av villkor 2 i beslut om tillstånd den 
11 juni 2008 (dnr 5511-2003-14213). 
 
Nynäshamns kommun har tidigare yttrat sig kring komplettering av ansökan i ärende 
KS/2022/0236–3. Nynäshamns kommun har nu återigen fått tillfälle att yttra sig över inkommen 
ansökan om villkorsändring inklusive de kompletteringar som gjorts. 
 
Stockholms hamn AB yrkar att miljöprövningsdelegationen med ändring av villkor nummer 2 i 
tillståndet föreskriver att Hamnen ska planera och bedriva verksamheten inom hamnen så att 
hamnen inte nyttjas för fler än 2,4 miljoner passagerare per år, allt annat lika.  
 
Stockholms hamn AB har sedan 11 juni 2008 tillstånd att bedriva verksamhet i hamnen och i det 
ursprungliga tillståndet föreskrivs bland annat att verksamheten planeras så att hamnen inte nyttjas 
för fler än 1,7 miljoner passagerare per år. Villkoret bestämdes med utgångspunkt i de prognoser 
som Hamnen gjorde år 2000 och framåt, inför prövningen. Från det att ansökan om tillstånd 
inlämnades har mer än 15 år förflutit och antalet passagerare har enligt denna nya ansökan ökat på 
ett sätt som inte förutsågs vid ansökan om tillstånd och dess prövning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att Alliansens förslag 
till komplettering biläggs kommunens yttrande. Alliansens förslag till komplettering biläggs 
protokollet som bilaga A. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till ordförandes (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga Kommunens yttrande 
Remiss kungörelse Stockholms Hamn AB Ansökan om ändring av villkor för Nynäshamns hamn 
Remiss – Ansökan om ändring av villkor i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Nynäshamns 
hamn 
Registerutdrag 
23723-2022-1.1 Ansökan om villkorsändring 
23723-2022-3 Förfrågan om komplettering 
23723-2022-6.2 Ordförandebeslut - Svar på ansökan om villkorsändring för Nynäshamns hamn 
23723-2022-7.2 Yttrande över ansökan 
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23723-2022-8 Föreläggande om komplettering 
23723-2022-9.1 Komplettering 221021 
23723-2022-9.2 Bilaga 2 
23723-2022-9.3 Bilaga 1 Nynäshamns hamn 
23723-2022-10 Kungörelse av ansökan 
 

Skickas till 
Akten  
Länsstyrelsen 

  



Yrkande på komplettering av yttrande gällande villkorsändring för Nynäshamns hamn 

Alliansen i Nynäshamn (M, C, KD och L) ställer sig bakom förvaltningens yttrande, 
KS/2022/0236/550-7 daterat 2022-11-14, men yrkar på att yttrandet kompletteras med följande: 

Utöver förvaltningens bedömning vill kommunstyrelsen tillägga att en ökning av antalet passagerare 
från 1,7 miljoner till 2,4 miljoner rimligen kommer att öka belastningen på infrastruktur i 
Nynäshamns tätort samt längs länsväg 225 och riksväg 73. Trafiksituationen längs dessa stråk är 
redan ohållbar när det gäller trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Stockholms hamnar bör redan nu 
tillsammans med Nynäshamns kommun och berörda myndigheter planera för långsiktiga lösningar 
gällande: 

- Trafiksituationen längs väg 225 och väg 73 – i synnerhet sträckan från Nynäshamns hamn
till Ösmo.

- Trafiksituationen i Nynäshamn vad gäller upphämtnings- och avlämningsplats vid
terminalen.

- En hållbar och trafiksäker lösning för in- och utfart från terminalområdet.
Dessutom anser kommunstyrelsen i Nynäshamn att eftersom frågor som rör trafik, buller och  
luftföroreningar inte tydligt redovisas behöver frågan utredas mer grundligt innan ett tillstånd för en 
ökning av maxantalet passagerare ges. Innan dessa frågor är utredda och lösta kan Nynäshamns 
kommun inte ställa sig bakom en villkorsändring som medger ett ökat passagerarantal.  

Bilaga A
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§ 316/22 KS/2022/0347/427 

Svar på remiss - Nynas ABs ansökan om tillstånd till 
övertäckning av bottenområde utanför oljeraffinaderiet i 
Nynäshamn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i Bilaga 1 som kommunens remissvar.  

Ärendet 
I kustvattnet utanför Nynas raffinaderi i Nynäshamn finns ett område där bottnarna är förorenade 
med petroleumprodukter. Föroreningen härrör sannolikt från en större brand som inträffade vintern 
1956. Omfattande miljöundersökningar har genomförts i området och en bedömning av miljörisker 
har utförts. På basis av detta underlag utreddes behovet och möjligheten till 
efterbehandlingsåtgärder inklusive alternativet naturlig återhämtning. Resultaten presenterades som 
en prövotidsutredning för mark- och miljödomstolen och domstolen beslutade att den grundare 
delen av detta förorenade område ska åtgärdas genom övertäckning (se bifogad deldom i mål M 
2293-07). Även om föroreningsspridning inte kunnat påvisas så motiverades beslutet med att 
föroreningen måste bedömas i ett långsiktigt perspektiv.  
 
För att genomföra efterbehandlingsåtgärden krävs tillstånd för vattenverksamhet. Nynas AB 
(bolaget) har följaktligen ansökt om tillstånd för verksamheten vid Nacka tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning och uppges beröra 
fastigheterna Nynäshamn Kalvö 1:12 och 1:22. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in i 
samband med tillståndsansökan och Nynäshamns kommun har nu beretts möjlighet att inkomma 
med synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Rådighet 
I februari beslutade kommunstyrelsen, i egenskap av fastighetsägare till Kalvö 1:12, att ge Nynas 
AB tillstånd att på berörd del av Kalvö 1:12 utföra de åtgärder som bolaget ålagts enligt Mark- och 
miljödomstolens deldom i mål M 2293-07 (se Bilaga E). Tillståndet gavs med förutsättning att 
bolaget tar på sig allt ansvar för utförandet och eventuella framtida konsekvenser av åtgärden.  

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 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Teknisk beskrivning 
Ritningar 
Bilaga E 220921 MMD rådighet 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planerings- och hållbarhetschef 
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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§ 317/22 KS/2022/0348/517 

Svar på remiss från Länsstyrelsen - Ansökan om tillstånd till 
att få köra svävare i hela Stockholms skärgård 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har fått tillfälle att yttra sig över remiss från Länsstyrelsen om ansökan om 
svävartillstånd i hela Stockholms skärgård.  

Enligt BT Entreprenad och Sjötransport AB avser ansökan om tillstånd för att under minst fem år 
eller tills vidare att bedriva trafik med svävare av märket IH-6 torrvikt 750 kg. Detta för att erbjuda 
sina kunder skärgårdstransport under vinterperioderna. Kunderna består till exempel av kommuner, 
räddningstjänst och elbolag.  

Bolagets tidigare erfarenheter av svävare innefattar tillstånd under ett flertal år med linje- och 
taxitrafik i skärgården åt bland annat Waxholmsbolaget. Ansökan ska omfatta Arholma i norr och 
Öja i söder samt Djursholm/Lidingö i väster.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bedömningen i bilaga ett som kommunens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga Kommunens yttrande 
Ansökan 
Remiss från Länsstyrelsen 

Skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen 
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§ 318/22 KS/2022/0044/061 

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

1. Cykelpump i Ösmo 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag 
som metod för medborgarinitiativ. Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på 
kommunens hemsida där det går att rösta. Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till 
ansvarig förvaltning. E-förslaget tas om hand av förvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen 
på nästkommande sammanträde. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 28 augusti 2022 – 20 
november 2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning 
av e-förslaget eller ej. 
 
E-förslagen innehåller följande information och förslag: 

1. Cykelpump i Ösmo 
KS/2022/0358/061 
 
Hej! 
Här i Ösmo saknar vi cyckelpump som kan alla medborgare använda den. 
 
Antal röster: 31 

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

1. Cykelpump i Ösmo 

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

1. Cykelpump i Ösmo 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Cykelpump i Ösmo 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
Akt KS/2022/0358/061 
Ansvarig avdelning 
kansli@nynashamn.se  

  

mailto:kansli@nynashamn.se
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§ 319/22 KS/2022/0033/008 

Kurser och konferenser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Orientering i totalförsvar för ledningsfunktioner 
Utbildningen genomförs på Försvarshögskolan i Stockholm 24 februari 12.30-16.30. Anmälan sker 
via www.fhs.se. Utbildningen är kostnadsfri. 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  

http://www.fhs.se/
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§ 320/22 KS/2022/0030/069 

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

Ärendet 
KS/2022/0039/008-54 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2022. 
 
KS/2022/0246/319-5 
Länsstyrelsens beslut om att avslå förslaget om stopplikt i trevägskorsning vid Porthus, Nynäshamns 
kommun. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 321/22 KS/2022/0003/002 

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

Ärendet 
KSFA/20220259/299-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om renovering av Centralgatan 46A. 
 
KSFA/2022/0258/299-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningens renovering av Centralgatan 32B. 
 
KS/2022/0264/739-5 
Ordförandebeslut om svar på remiss av betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård 
och omsorg för äldre personer. 
 
KS/2022/0044/061/129 
Beslut fattat av kanslichefen om avvisande av e-förslag gällande att anlägga diskgolfbana i 
Nynäshamns kommun. 
 
KS/2022/0044/061/131 
Beslut fattat av kanslichefen om avvisande av e-förslag gällande ny väg norr om Segersäng samt 
tillfälligt förbud mot tung trafik. 
 
KSFA/2022/0282-291-1 
Beslut fattat av fastighetschef om byte av belysningsarmaturer på el- och byggymnasiet. 
 
KSFA/2022/0281/299-1 
Beslut fattat av fastighetschef om byte av belysningsarmaturer på Nynäshamns brandstation. 
 
KSFA/2022/0283/299-1 
Beslut fattat av fastighetschef om byte av belysningsarmaturer på Videbacken. 
 
KSFA/2022/0277/290-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om staketbyte på Vanstastugans förskola. 
 
KSFA/2022/0280/295-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om renovering av tre WC på Tången. 
 
KSFA/2022/0275/287-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om renovering av Gröndalshallens speakerrum. 
 
KS/2021/0419/259-5 
Beslut fattat av mark- och exploateringschef om lägenhetsarrende INGO. 
 
KS/2022/0307/261-7 
Beslut fattat av mark- och exploateringschef om överlåtelse av hyreskontrakt för lokal (hamnbod 
nummer 13). 
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KS/2022/0044/061/138 
Beslut fattat av kanslichefen om avvisande av e-förslag gällande att riva de stängda toaletterna och 
Centrumgrillen. 
 
KS/2022/0044/061/131 
Beslut fattat av kanslichefen om avvisande av e-förslag om utegym runt kalkbrottet med mer 
picknicbord på utsiktsplatser. 
 
KS/2022/0044/061/140 
Beslut fattat av kanslichefen om avvisande av e-förslag om att Stora vika bulkhamn stoppas. 
 
KS/2022/0344/059-13 
Avtal mellan Nynäshamns kommun och Ernst Young AB avseende visselblås. 
 
KS/2022/0344/059-12 
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Nynäshamns kommun och Ernst Young AB avseende visselblås. 
 
MSN/2020/1233/291-10 
Beslut fattat av kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott gällande projektering och 
ombyggnation av Viaskolans gamla idrottssal. 
 
KSFA/2022/0268/287-2 
Beslut fattat av kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott om installation av solceller på 
Kvarnängshallen. 
 
KSFA/2022/0267287-2 
Beslut fattat av kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott om installation av solceller på 
Ishallen. 
 
KSFA/2022/0266/287-2 
Beslut fattat av kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott om installation av solceller på 
Sunnerbo vård och omsorgsboende. 
 
KSFA/2021/0168/292-6 
Beslut fattat av kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott om återföring av 
projektbudget till budgetram. 
 
KSFA/2022/0345/214-2 
Beslut fattat av kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott om investering av utbyggnad 
av allmän plats – Kullstagränd. 
 
KS/2022/0346/269-2 
Beslut fattat av kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott om information gällande 
utveckling av Nynäshamns gästhamnsområde. 
 
KSFA/2022/0276/299-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om ombyggnad till torkrum på Nynäsvägen 56. 
 
KS/2022/0012/022-31 
Beslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott om anställning av kommundirektör. 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 26(33) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

KSFA/2022/0272/291-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om ytskiktsrenovering av Naturskolans 
övervåning. 
 
KSFA/2022/0284/291-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om byte av ugn i köket på Vanstaskolan. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 322/22 KS/2022/0032/008 

Cirkulär 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär 22:47 
Automatiserat beslutsfattande och en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 323/22 MSN/2020/2054/291 

Renovering av Tallbackaskolan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 39 miljoner kronor ur investeringsramen KS fastighet 
2023–2026 för att renovera Tallbackaskolan.  

Innan upphandling påbörjas ska Barn- och utbildningsnämnden godkänna ny internhyra. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Monica Andersson (S), Göran Bergander (S) och Per Ranch (SN) reserverar sig 
mot beslutet. 

Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

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

Ärendet 
Renovering av Tallbackaskolan har planerats in i Mål och budget för perioden 2022–2025 med start 
under 2022. Under 2022 fördes dialog mellan kommunstyrelseförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen där det konstaterades att hus B inte behövs och verksamheten kan 
inrymmas i hus A. Det innebär att hus A renoveras och hus B rivs. Beslut togs av kommunstyrelsen, 
KS § 91/22, om inriktning att renovera Tallbackaskolans hus A och riva Tallbackaskolans hus B och 
att detta föregås av en projektering som nu är genomförd.  

Upphandling planeras att genomföras under början av 2023 och kontraktsskrivning planeras till 
våren 2023. Åtgärderna planeras att färdigställas till december 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 39 miljoner kronor ur investeringsramen KS fastighet 
2023–2026 för att renovera Tallbackaskolan.  

Innan upphandling påbörjas ska Barn- och utbildningsnämnden godkänna ny internhyra. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S), Per Ranch (SN) och Göran Bergander (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Bengt-Göran Pettersson (KD), ordförande (M), Håkan Svanberg (M) och Johann Wolf (SD) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

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

Omröstning begärd. 
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Omröstningsproposition  
Bifall till förvaltningens förslag till beslut ställs mot avslag. Ja-röst för bifall och nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 
Patrik Isestad (S)  X 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande X  
Monica Andersson (S)  X 
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Johann Wolf (SD) X  
Göran Bergander (S)  X 
Mikael Persson (L) X  
Per Ranch (SN)  X 
Håkan Svanberg (M) X  
Patrik Appelkvist Larsson (C) X  
Rebecca Ädel (-) X  

 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl - Tallbackaskolan - renovering av Storbacka 
Projektkalkyl - Tallbackaskolan 

Skickas till 
Akten 
Projektledaren 
Controller 
Barn- och utbildningsnämnden 
   



 Kommunstyrelsen 
 Nynäshamns kommun 

 Västerby  2022-12-15 

 Avslagsyrkande Renovering av Tallbackaskolan 

 Bakgrund 
 Vår kommun har sedan 2015 investerat ca 700 000 kr i olika utredningar, se bilaga rörande 
 Tallbackaskolans tekniska status. Resultatet är entydigt; det föreligger stora utmaningar avseende 
 golv, väggar och tak inklusive bärande delar samt systemen för värme och sanitet. 

 Bedömning 
 De byggtekniska utmaningar innebär betydande risker för att varken budget eller tidplan hålls. Utifrån 
 erfarenheterna när det gäller Sunnerbyskolan, där renoveringarna resulterade i 19 miljoner i 
 “förgäveskostnader” och att vi dessutom bedömer att Tallbackaskolan är i ännu sämre skick, anser vi 
 att Tallbackaskolan hus A och hus B ska rivas och ersättas med nya byggnader. 

 Vi bedömer också att behovet av elevplatser är betydligt större än de få ytterligare elevplatser som 
 renoveringen planeras för. Vi förordar därför att en ny modulbaserad skola med betydligt större 
 kapacitet byggs. 

 Vi har tidigare yrkat avslag till renovering av Tallbackaskolan se avslagsyrkande 2022-04-21 
 “Renovering av Tallbackaskolan” och 2020-11-18 rörande “Förskole-och skolplatser i Ösmo” 

 Yrkande 
 Refererande till ovanstående yrkar vi  avslag  till förvaltningens förslag: 

 1.  att ianspråkta 39 miljoner kronor ur investeringsramen KS fastighet 2023-2026 för att renovera
 Tallbackaskolan.

 För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 Per Ranch 

 Ersättare i Kommunstyrelsen, 

 Bilagor: 
 Avslagsyrkande  2022-04-21 “Renovering av Tallbackaskolan” se 
 https://sorundanet.se/2022-04-21/i3.html , Avslagsyrkande 2020-11-18 “Förskole- och skolplatser i 
 Ösmo”, inkl. tekniska utredningar, se https://sorundanet.se/2020-11-18/index.html . 

 Västerby byväg 1 
 137 94 NORRA SORUNDA 

 Tel 0708-92 17 50 
 www.sorundanet.se 

Bilaga B



Nynäshamn, 2022-12-15 
Kommunstyrelsen 323/22 

Renovering av Tallbackaskolan. 

Socialdemokraterna röstad nej till förslaget att renovera Tallbackaskolan i 
kommunstyrelsen. Vi anser att skolan bör rivas för att ge plats för en ny skola med 
plats för upp till 600 elever. 

Den befolkningstillväxt som vi ser i Ösmo med omkringliggande landsbygd, 
Källberga och Björsta, kommer att innebära att antalet elever som behöver tillgång 
till grundskola i Ösmo fram till 2030–35, kommer att kräva nya och större skollokaler 
i kommundelen. 

Den borgerliga Alliansen med SD röstade igenom att påbörja en renovering av 
Tallbacka skolan. Renoveringen är mycket osäker då fastigheten har mögel i grunden 
och det är väntat stora renoveringsinsatser. Kostnadskalkylen är mycket osäker och 
stora fördyrningseffekter kommer att tillkomma.  

Återigen, agerar den borgerliga Alliansen med SD inom det nya samarbetet. Ärendet 
är precis lika när renoveringen av Sunnerbyskolan skulle ske och om inte 
oppositionen stoppat de dyra planerna till förmån för att bygga nytt skulle 
renoveringen blivit Stockholmsregionens dyraste skola.  

Den beslutade renoveringen kommer endast ge några få skolplatser vilket är tokigt 
och innebär att det kommer bli platsbrist med skolplatser inom kort när Ösmo med 
omnejd växer med fler bostäder i t.ex. Källberga och Björsta. Under slutet av 20-talet 
kommer platsbristen öka. Det behöver byggas nya förskolor och skolor i Ösmo för 
att klara befolkningstillväxten. Detta har Socialdemokraterna beskrivit i 
Samhällsbyggnadsprogrammet (Människan i centrum när hela kommunen utvecklas). 

Renoveringen beräknas kosta kommunen cirka 50 miljoner kronor men stora 
osäkerhetsfaktorer finns med omfattning samt materialpriser, enligt kommunens 
fastighetsavdelnings egna beräkningar.   

Enligt dokumentet (Samhällsbyggnadsstrategi – Nynäshamns kommun, 2022-04-07), 
så framgår det att kommunen ligger i topp för bostäder när det gäller planberedskap i 
regionen. Det är bra, men det innebär också att byggherrarna kan starta upp och 
genomföra sina byggprojekt efter när de anser att det är lämpligt, och när marknaden 
efterfrågar nya bostäder. 

Det vi vet idag för Ösmo är att Källberga kommer tillföra 900 bostäder till 2030, 
Björsta 136 bostäder, Ösmo entré 80 bostäder, Hallängen 7 – 80 bostäder, till det 
kommer dom bostäder som kommer byggas i Ösmo Etapp 1 med cirka 100 bostäder 

Bilaga C
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till 2030. Utöver detta kan vi räkna in effekten av omflyttning i Ösmo när äldre 
fastighetsägare väljer att flytta från sina villor.  
 
Enligt vår bedömning så kommer det att färdigställas mellan 2500–3100 bostäder 
i kommunen fram till 2030. Det innebär att runt 7 - 9000 nya invånare kan flytta 
in i vår kommun, detta att jämföra att 1,2 procent ger ca.3400 nya invånare enligt den 
borgerliga alliansens beräkningar. 
 
Det viktiga i detta sammanhang är att om vi planerar för en tillväxt på 1,2 procent 
och verkligheten blir väsentligt högre så riskerar kommunen att inte kunna erbjuda 
förskole- och skolplatser till alla nya barn som flyttar till kommunen. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 323/22  

Nytt från förvaltningen 
Kanslichef Christian Wigren informerar om att förvaltningen har ansökt om tillstånd för 
kamerabevakning hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
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§ 324/22         KS/2022/0392/009 

Övriga frågor 
1. Ärende om gängkriminalitet 

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

Patrik Isestad (S), Göran Bergander (S) och Monica Andersson (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Rebecca Ädel (-) önskar väcka ett ärende om gängkriminalitet, innehållande yrkandet: 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi mot 
gängkriminalitet likt den redan befintliga strategin mot våldsbejakande extremism. 
 
Det väckta ärendet biläggs protokollet som bilaga D. 
 

Skickas till 
Akten  
Säkerhetschef 
Kanslichef 
 

  



Väckt ärende angående strategi mot gängkriminalitet 

Den 19 augusti 2022 fick Nynäshamns kommuns nämnder ett utskick angående en föreslagen 
strategi mot våldsbejakande extremism framtagen av Kommunstyrelseförvaltningen till vilken 
synpunkter inhämtades genom remissvar från kommunens förvaltningar.  

I strategins bakgrund och syfte framgår att denna syftar till ”att stärka och värna demokratin samt att 
göra samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter” (sid 3). Denna ska även motverka 
inträde, underlätta utträde samt minska riskerna att fler befinner sig i ett sådant sammanhang. I 
strategin framhåller man även att ett långsiktigt samarbete mellan samhällets aktörer krävs för att 
kunna stävja den typen av grupperingar. 

De våldsbejakande inriktningar strategin riktar sig mot är högerextremism, vänsterextremism samt 
islamistisk extremism, dock påpekar man att man inte fått kännedom om någon sådan aktivitet inom 
Nynäshamns kommun utöver vissa tecken på klotter och klistermärken från vit makt-miljön, vilket 
givetvis ska tas på allvar även om detta, enligt skrivelser i strategin, inte uppfattas som någon större 
aktivitet.  

Strategin är mycket viktig och går inte att förringa då vi, både inom och utanför skolan ser ungdomar 
som i tidig ålder fångas upp av icke-demokratiska och våldsbejakande grupperingar. Då strategin 
främst riktar sig mot grupper med en ideologisk bakgrund är inte gängkriminalitet innefattad i denna; 
en våldsbejakande gruppering som inte ska underskattas eller bagatelliseras.  

Den 25 oktober inkom jag med ett tilläggsyrkande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
angående ”Remissvar – Nynäshamns strategi mot våldsbejakande extremism” (NAN/2022/0215/791) 
om att även uppmana kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot gängkriminalitet. Propositionen 
bifölls av nämnden och innefattades därefter i beslutet som skickades vidare till kommunstyrelsen. 
Huruvida man beslutar att gå vidare med en strategi i form av preventivt och kurativt arbete mot 
denna typ av våldsbejakande gruppering är oklart.  

I Nynäshamns kommun har det till och från uppdagats att drogförsäljning och användning av droger 
har förekommit i eller utanför kommunens skolor. I samhället i stort dras allt fler och yngre barn och 
ungdomar in i gängkriminalitet, ofta genom att bli skyldiga ”tjänster”, vilket vi främst kan se i länets 
utanförskapsområden, men också begynnande i vår egen kommun. Det är av största vikt att 
Nynäshamns kommun även tar fram en strategi för att förebygga och förhindra gängkriminalitet.  

Jag yrkar därför att: 

• Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi mot
gängkriminalitet likt den redan befintliga strategin mot våldsbejakande extremism

Rebecca Ädel 

Väckt ärende angående strategi mot gängkriminalitet

Den 19 augusti 2022 fick Nynäshamns kommuns nämnder ett utskick angående en föreslagen
strategi mot våldsbejakande extremism framtagen av Kommunstyrelseförvaltningen ti l l vilken
synpunkter inhämtades genom remissvar från kommunens förvaltningar.

I strategins bakgrund och syfte framgår att denna syftar ti l l "att stärka och värna demokratin samt att
göra samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter" (sid 3). Denna ska även motverka
inträde, underlätta utträde samt minska riskerna att fler befinner sig i ett sådant sammanhang. I
strategin framhåller man även att ett långsiktigt samarbete mellan samhällets aktörer krävs för att
kunna stävja den typen av grupperingar.

De våldsbejakande inriktningar strategin riktar sig mot är högerextremism, vänsterextremism samt
islamistisk extremism, dock påpekar man att man inte fått kännedom om någon sådan aktivitet inom
Nynäshamns kommun utöver vissa tecken på klotter och klistermärken från vit makt-miljön, vilket
givetvis ska tas på allvar även om detta, enligt skrivelser i strategin, inte uppfattas som någon större
aktivitet.

Strategin är mycket viktig och går inte att förringa då vi, både inom och utanför skolan ser ungdomar
som i tidig ålder fångas upp av icke-demokratiska och våldsbejakande grupperingar. Då strategin
främst riktar sig mot grupper med en ideologisk bakgrund är inte gängkriminalitet innefattad i denna;
en våldsbejakande gruppering som inte ska underskattas eller bagatelliseras.

Den 25 oktober inkom jag med ett tilläggsyrkande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
angående "Remissvar - Nynäshamns strategi mot våldsbejakande extremism" (NAN/2022/0215/791)
om att även uppmana kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot gängkriminalitet. Propositionen
bifölls av nämnden och innefattades därefter i beslutet som skickades vidare til l kommunstyrelsen.
Huruvida man beslutar att gå vidare med en strategi i form av preventivt och kurativt arbete mot
denna typ av våldsbejakande gruppering är oklart.

I Nynäshamns kommun har det ti l l och från uppdagats att dragförsäljning och användning av droger
har förekommit i eller utanför kommunens skolor. I samhället i stort dras allt fler och yngre barn och
ungdomar in i gängkriminalitet, ofta genom att bli skyldiga "tjänster", vilket vi främst kan se i länets
utanförskapsområden, men också begynnande i vår egen kommun. Det är av största vikt att
Nynäshamns kommun även tar fram en strategi för att förebygga och förhindra gängkriminalitet.

Jag yrkar därför att:

• Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi mot
gängkriminalitet likt den redan befintliga strategin mot våldsbejakande extremism

Rebecca Ädel

Nynäshamns kommun, Ankomstdatum: 2022-12-12 Ärendenummer: KS/2022/0392/009-1

Bilaga D
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§ 324/22         KS/2022/0304/006 

Övriga frågor 
2. Ändring av sammanträdestider för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2023 ska börja klockan 10.00, med 
undantag för temadagarna som börjar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-10-20 § 242. 

Protokollsanteckning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-20 § 242 att temadagarna börjar klockan 09.00, med 
undantag för sammanträdena 5 april och 26 oktober som börjar klockan 13.00. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att kommunstyrelsens sammanträden 2023 ska börja klockan 10.00, med 
undantag för temadagarna som börjar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-10-20 § 242. 

Per Ranch (SN), Rebecca Ädel (-), Göran Bergander (S) och Monica Andersson (S) yrkar avslag till 
ordförandes (M) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till ordförandes (M) förslag till beslut. 

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

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
Kommunens nämndsekreterare 
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§ 325/22  

Nästa sammanträde 19 januari 2023 klockan 10.00 
Nästa sammanträde är den 19 januari 2023 klockan 10.00. 
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