
 

PROTOKOLL Sida 1(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-09-24 
Anslaget sätts upp: 2020-09-28  Anslaget tas ned: 2020-10-20 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 
Sanna Jansson 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2020-09-24 kl. 09.00-13:25 
Ajournering kl. 10:07-10:20 och 11:25-11:30. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans 
Tommy Cumselius (M), distans, §§ 217-237, 239-240, till och med kl. 13:05 
Per Ranch (SN) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 238, 241-246 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S), distans 
Inger Andersson (S), distans 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Sophia Sturesson (L) till och med kl. 13:05, distans 
Lars-Åke Lundin (S), distans  
Emma Solander (MP), distans 

Rolf Hofsten (PPiN), till och med kl. 10:50, distans 
Göran Bergander (S), distans 
Per Ranch (SN) §§ 217-237, 239-240, distans 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 217-246

Justeringens plats och tid  
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2020-09-28, kl. 13:00 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
Ordförande 

Patrik Isestad (S) 
justerare 

Daniel Adborn (L) 
Justerare 

Sanna Jansson 
sekreterare 
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Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Maria Landin, tf. mark- och exploateringschef 
Albin Törnberg, samhällsplanerare §§ 221-232 
Adam Andersson, projektledare mark- och exploatering §§ 217-234 
Ninel Sukovich, mark- och exploatering §§ 217-229 
Isa Eriksson, samhällsplanerare §§ 220-226 
Alf Olsson, chef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 234-240 
Claes Kilström, fastighetschef §§ 234-240 
Nina Munters, tf. näringslivschef 
Dan Olén, ekonomichef §§ 221-235, 246 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden 
Alin Varre, politisk sekreterare 
Anne-Li Hagman, politisk sekreterare  
Sanna Jansson, sekreterare  
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Innehållsförteckning  
             
§ 217/20 Fastställande av dagordning 

§ 218/20 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och talartider 
 

§ 219/20 Svar på motion - möjlighet att hålla kommunfullmäktige i kommunens egna 
lokaler 
 

§ 220/20 Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre 
 

§ 221/20 Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor 
 

§ 222/20 Svar på motion om biståndsbedömning 
 

§ 223/20 Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
 

§ 224/20 Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, mutor 
och jäv 
 

§ 225/20 Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och Själv 5:14 Segersäng 
 

§ 226/20 Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 
 

§ 227/20 Rapport obesvarade motioner 
 

§ 228/20 Rapport obesvarade medborgarförslag 
 

§ 229/20 Rapport balanslista 
 

§ 230/20 Bolagiseringsutredningen – Slutrapport 
 

§ 231/20 Upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsplatser 
 

§ 232/20 Avtal mellan STIM och Nynäshamns kommun gällande kommunens 
musikanvändning 
 

§ 233/20 Förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170 i stationsområdet 
 

§ 234/20 Markanvisning för skola i Segersäng 
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§ 235/20 
 
 
§ 236/20 
 
§ 237/20 
 
§ 238/20 
 
§ 239/20 
 
§ 240/20 
 
§ 241/20 
 
§ 242/20 
 
§ 243/20 
 
§ 244/20 
 
§ 245/20 
 
§ 246/20 

Information gällande § 16 bullerskyddsåtgärder i mark- och exploateringsavtal för 
Norvik 
 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 
Rapport näringslivsfrågor 
 
Kansliavdelningen informerar 
 
Internhyresavtal 
 
Fastighetsavdelningen - återkoppling 
 
Återkoppling polisens trygghetsundersökning 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Skrivelser och beslut 
 
Kurser och konferenser 
 
Nästa sammanträde kommunstyrelsens temadag 1 oktober  
 
Övriga frågor 

  



 

PROTOKOLL Sida 5(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 217/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under paragraf 246 – 
Övriga frågor: 

- Lena Dafgård (SN) väcker ärende om arbetsmiljöproblem m.m. som eMeetings orsakar 
- Janice Boije Junerud (S) ställer frågor om fördelning av medel. 
- Lena Dafgårds (SN) frågor från tidigare sammanträde om belysning i Valsta i Sorunda och 

deponi i Grödby besvaras. 
- Ekonomichef informerar om den ekonomiska rapporten. 
- Kommundirektören informerar om temadagen den 1 oktober, coronaläget och kommande 

krisledningsnämnd. 
- Ordförande informerar om gruppledaröverenskommelsen. 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 217-235, 239-240, 236-238, 241-246. 

 
_______ 
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§ 218/20 KS/2019/0516/101 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 
talartider 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn. 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 23 oktober 2020. 

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

Ärendet 
Förslaget till arbetsordning har tagits fram förenkla arbetet för kommunfullmäktiges sekreterare 
samt ge mer tid till ledamöter att förbereda interpellationer och frågor. I övrigt har mindre skriftliga 
förändringar och rättelser gjorts, detta bland annat för att talartiderna och arbetsordningen ska 
överensstämma med varandra. På kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2020 § 102 
återremitterades ärendet, även delar i talartiderna (Bilaga A) återremitterades. Talartider är något 
som beslutas av gruppledarna på gruppledarmöte. Talartiderna har inte behandlats på en 
gruppledarträff sedan återremitteringen och inga förändringar har därför gjorts i Bilaga A. Vid de 
tillfällen som gruppledarna beslutar om en förändring i Bilaga A byts arbetsordningens Bilaga A ut. 

I samband med återremitteringen inkom ett förslaget om att § 31 ska få ett tillägg enligt följande: 
Väckt motion kungörs i samband med protokollet för det fullmäktige vilket motion väcktes vid.  

I den nya kommunallagen används ordet ”kungöra” enbart avseende tillkännagivande av 
kommunala föreskrifter då begreppet ses som gammalmodigt och då lagstiftaren önskar en mer 
stringent användning av begreppet. Förvaltningen föreslår därför att meningen istället ska 
formuleras som: En motion som inkommit innan utskick av kallelse redovisas i kommunfullmäktiges 
protokoll som efter justering tillkännages på den digitala anslagstavlan. En motion kan idag väckas 
både genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 
En motion tillkännages därefter inte enskilt, utan redovisas i kommunfullmäktiges protokoll som 
efter justering tillkännages på den digitala anslagstavlan. Motioner som väcks på ett kommun-
fullmäktigesammanträde redovisas inte i sammanträdets protokoll, detta för att fullmäktige inte har 
fått möjlighet att läsa handlingarna innan sammanträdet. Motioner som inkommer efter utskick av 
kallelse redovisas i kommande protokoll, men de blir väckta direkt när de inkommit till förvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn. 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 23 oktober 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn. 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 23 oktober 2020. 
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§ 218/20 
 
_______ 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Arbetsordning för kommunfullmäktige – med markerade förändringar 
Beslut – KS § 102 2020-04-23 
Minnesanteckningar gruppledarträff 13 februari 2020 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Protokollsbilaga A KS § 102 2020-04-23 
Bilaga A till arbetsordning för kommunfullmäktige 

Skickas till:  
Akten 

  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-24 

Särskilt yttrande angående arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
Bakgrund 
Arbetsordningen möjliggör deltagande på distans och under normala omständigheter är det rimligt att 
distansdeltagande kan behöva förberedas och att det därför föreslås i arbetsordningen att: “Ledamot 
som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans”. (sidan 4).  
 
Nu är det dock inte normala omständigheter utan Covid-19-pandemi. Det är därför omöjligt för en 
ledamot att veta 10 dagar i förväg om han eller hon blir sjuk och därför behöver delta på distans, för att 
inte smitta andra. Eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att man ska hålla sig hemma 
om man har några symtom som snuva, hosta etc. för att inte sprida smitta, är det inte rimligt med denna 
10-dagarsgräns under nuvarande omständigheter. Nu överväger även Folkhälsomyndigheten 
familjekarantän vilket gör det ännu orimligare att man ska meddela 10 dagar i förväg, om man ska vara 
med på distans.  
 
För närvarande finns det också olika regler för nämnderna och fullmäktige, vilket gör det svårare att hålla 
reda på för dem som sitter i både nämnd och fullmäktige.  
 
Eftersom det från början är känt att vissa deltagare kommer att delta på distans och det inte någon större 
skillnad på förberedelser om det blir en eller två till som är med på distans, behövs det inte så här lång 
anmälningstid för distansdeltagande. Däremot finns det en risk att ledamöter känner sig pressade att gå 
på möten trots symtom, om de inte får delta alls, om de inte har anmält att de vill vara med på distans 10 
dagar i förväg. Denna risk ökar naturligtvis med partier som har få ersättare och som därför riskerar att 
förlora omröstningar om inte alla mandat är besatta. Med hänsyn till de ledamöter som är på plats och 
som inte ska utsättas för smitta i onödan, bör det räcka med om ledamot, som vill vara med på distans, 
anmäler detta samma dag som kommunfullmäktige sammanträdet.  
 
När tio dagar ska gälla, skulle det förenkla för fullmäktiges ledamöter om datum för sista anmälningsdag 
meddelades och inte endast att det ska anmälas 10 dagar i förväg.  
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Yrkande 
Vi yrkar:  
 

● att förslaget till ny arbetsordning ändras, så att ledamot som önskar delta på distans under 
Covid-19-pandemin, ska anmäla detta till fullmäktiges kansli senast samma dag som 
kommunfullmäktigesammanträdet äger rum. 
  

alternativt 
 

● att en särskild regel för detta förs in i gruppledarnas överenskommelse under 
Covid-19-pandemin.  

 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden, 
samt i kommunfullmäktige 
 
  

 

2020-09-24  Sorundanet Nynäshamns kommunparti  Sida 2 av 2 
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§ 219/20 KS/2020/0284/060 

Svar på motion - möjlighet att hålla kommunfullmäktige i 
kommunens egna lokaler 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Protokollsanteckning 
Ordförande (M) uppmärksammar kommunstyrelsen på att texten under punkt 3 i förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag hör ihop med punkt 2, och bör därför inte vara under en egen punkt. 

Ärendet 
Den 12 juni 2020 inkom Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) med en motion om att se 
över sammanträdeslokal för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. I motionen yrkar de på att: 
 1.  ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjliga lokaler för kommunfullmäktiges  
  sammanträden. 
 2.  den berörda förvaltningen ser över de ekonomiska vinsterna med att använda kommunens 
  egna lokaler till kommunfullmäktige. 
 3.  flytta kommunfullmäktiges sammanträde till en lämplig lokal i kommunens egna bestånd  
  snarast möjligt. 
 
Kommunfullmäktigesammanträdena i Nynäshamns kommun sker idag i Folkets Hus. Folkets Hus 
ligger centralt och är tillgänglighetsanpassat, det finns ljudutrustning och projektor tillgänglig i 
lokalen och personal från Folkets Hus möblerar lokalen och förbereder ljudsystemet. Vid användning 
av en alternativ lokal behöver även den vara tillgänglighetsanpassad, och för att arbetet fortsatt ska 
vara effektivt bör ljudutrustning och projektor finnas tillgänglig i lokalen. Folkets Hus erbjuder 
servicen att de möblerar lokalen och förbereder ljudsystemet, därav vore en fördel att en alternativ 
lokal alltid är möblerad och har ett ljudsystem installerat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 1.  Motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 
 2.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka lokaler i kommunens  
  bestånd som kan användas för kommunfullmäktiges sammanträden, samt 
 3.  ser över den ekonomiska vinsten i att använda dessa lokaler. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 1.  Motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 
 2.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka lokaler i kommunens  
  bestånd som kan användas för kommunfullmäktiges sammanträden, samt 
 3.  ser över den ekonomiska vinsten i att använda dessa lokaler. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 219/20 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifall motionen.  

______ 

 

Beslutsunderlag 
Motion 
Tjänsteutlåtande  

Skickas till 
Akten 
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§ 220/20 KS/2018/0093/060 

Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S) och Lena Dafgård (SN) reserverar 
sig mot beslutet. 

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

Ärenden 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har väckt en motion om att införa träffpunkter för äldre. 
Enligt motionen är syftet att öka livskvaliteten för de äldre i kommunen genom att skapa 
mötesplatser på flera ställen i kommunen, åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt i orten 
Nynäshamn, där aktiviteter, som de äldre inom området är intresserade av, organiserat av 
kommunen och i samarbete med organisationer. Socialnämnden har den 24 april 2018, § 55, avgett 
yttrande över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad genom yttrandet då förslagen 
i motionen till stor del redan genomförts.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att socialförvaltningen genom aktivitetskoordinatorn 
driver frågan om att skapa aktiviteter för äldre och även att skapa mötesplatser för äldre. 
Aktivitetskoordinatorn uppger att det är svårt att rekrytera volontärer och att starta verksamheter 
som håller över tid med stöd av volontärer. Socialförvaltningen informerar om aktiviteter som 
bedrivs på olika håll inom kommunen genom den aktivitetskatalog som finns. I katalogen finns olika 
typer av arrangörer såväl frivilligorganisationer som föreningar, företag och kommunala 
verksamheter, studieförbund och volontärer.  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärd. 
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§ 220/20 

Ja–röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för att bifalla motionen.  

Voteringsresultat 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Harry Bouveng (M) X   
Daniel Adborn (L) X   
Tommy Cumselius (M) X   
Theresia Bergendahl (C) X   
Bengt-Göran Pettersson (KD) X   
Patrik Isestad (S)  X  
Janice Boije Junerud (S)  X  
Inger Andersson (S)  X  
Bernt Månsson (V)  X  
Lena Dafgård (SN)  X  
Agneta Tjärnhammar (M) X   

 
_______ 

 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Socialnämndens protokoll 2018-04-24, § 55 
Socialförvaltningens skrivelse 2018-04-17 
Aktivitetskatalog 
Svar från motionärerna, samråd om förslaget till svar på motionen 

Skickas till 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

Ärende: 220/20, yrkande och särskilt yttrande.  

Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre. 

Bakgrund:  

Socialdemokraterna ser att det behövs fler träffpunkter för de äldre i kommunen. I det 

socialdemokratiska budget alternativet för 2021, beskrivs reformen och särskilda pengar är avsatta 

i socialnämndens budget. 

Mötesplatser ökar livskvaliteten för medborgare eftersom det bidrar till nya relationer och 

samhörighet. Tillsammans med intresseorganisationer och andra intressenter föreslår vi att 

inledningsvis bibehålla träffpunkter i Nynäshamn och inrätta träffpunkter i Ösmo, Sorunda och 

Stora Vika. På plats bör det finnas utbildad kommunal personal och planerade aktiviteter. 

Sorunda Net Nynäshamns kommunparti, beskriver i sin motion att syftet är en ökad livskvalité 

för de äldre i kommunen. Detta skapas genom mötesplatser på flera ställen i kommunen, 

åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt orten Nynäshamn, där aktiviteter, som de äldre inom 

områden är intresserade av, organiserat av kommunen och i samarbete med organisationer. 

Motionens intentioner ligger i linje med Socialdemokraternas mål & budget förslag för 2021, och 

yrkar därför bifall till motionens intentioner och attsatser. 

Motionens attsatser är; 

1. att vår kommun tar kontakt med Haninge kommun for att ta del av deras erfarenheter med att 

organisera träffpunkter for äldre.  

2. att man undersöker hur en liknande verksamhet skulle kunna organiseras i vår kommun: vilka 

lokaler, som kan vara lämpliga och vilka organisationer, som vår kommun skulle kunna samarbeta 

med m.m.  

3. att vår kommun är ansvarig for verksamheten.  

4. att verksamheten inriktar sig mot de äldres intressen inom respektive område, men att den kan 

ske i samarbete med olika organisationer. 

5. att vår kommun startar en försöksverksamhet med träffpunkter åtminstone i kommundelarna 

Osmo och Sorunda samt i orten Nynäshamn . 

6. att verksamheten utvärderas och om den faller val ut, att den permanentas. 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition 



 

PROTOKOLL Sida 12(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 221/20        KS/2018/0292/060 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga 
kvinnor 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.    

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

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

Ärendet 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att mensskydd ska finnas att få gratis på ungdomsmottagningar 
och skolor i kommunen. I motionen framförs att mensskydd är en kostnad som tjejer/kvinnor inte 
kommer ifrån och motionären menar att kommunen bör underlätta för unga tjejer och kvinnor 
genom att dela ut gratis mensskydd. Motionären menar också att det är positivt att ungdomar på så 
sätt kan få en naturlig kontakt med ungdomsmottagningen.  

Barn- och utbildningsnämnden har avgett yttrande över motionen den 23 januari 2019, § 11. Barn- 
och utbildningsnämnden har därefter avgett ett nytt yttrande den 19 februari 2020, § 25, för att 
tydliggöra sitt yttrande angående ungdomsmottagningen. 

I Nynäshamns kommun finns det gratis mensskydd i skolorna hos både skolsköterskorna och  
skolexpeditionerna för den som behöver. Efterfrågan varierar i skolverksamheterna och det köps in 
mindre volymer som justeras efter efterfrågan. På gymnasiet är efterfrågan stor, medan det inom 
grundskolorna är betydligt mindre. Barn- och utbildningsförvaltningen marknadsför inte aktivt att 
det finns gratis mensskydd i kommunens skolor, men barn- och utbildningsförvaltningen gör 
bedömningen att det är känt hos eleverna. Ungdomsmottagningen i Nynäshamn drivs av Capio 
vårdcentral och finns på Idunvägen 1, Nynäshamn. Det finns ingen generell rättighet att få del av 
kostnadsfria mensskydd vid ungdomsmottagningen. Mensskydd delas endast ut till enskilda 
personer som en del i en behandling. Mellan Nynäshamns kommun och Capio Närsjukvård AB finns 
ett samarbetsavtal, där kommunen ansvarar för kuratorsdelen vid mottagningen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att motionens yrkande om att mensskydd ska 
finnas att få gratis i kommunens skolor är uppfyllt. Motionens yrkande om att mensskydd ska finnas 
att få gratis på ungdomsmottagningen bedömer kommunstyrelseförvaltningen vara en fråga för 
Region Stockholm att besluta om.    

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.    

  



 

PROTOKOLL Sida 13(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 221/20 

Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tillägg om att erbjudandet ska 
offentliggöras på kommunens skolor. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till motionen. 
2. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bifalla arbetsutskottets förslag. 
2. avslå Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

______ 

 

Beslutsunderlag 
Motion (V) gällande gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2019-01-23 § 11 
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2019-01-29 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2020-02-19 § 25 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2020-02-11  
Tjänsteutlåtande 
 

Skickas till: 
Akten 

  



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 221/20, Yrkande och särskilt yttrande.  

 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor. 

 

Bakgrund:  

Socialdemokraterna ställer sig bakom motionens intentioner om att kommunens skolor ska 

erbjuda gratis mensskydd för de elever som efterfrågar. Nynäshamns kommun har under en 

längre tid tillbaka erbjudit gratis mensskydd för kommunens elever och detta har kunnat hämtas 

kostnadsfritt.  

Socialdemokraterna ser positivt på förvaltningens svar på motionen från Vänsterpartiet men 

noterar att kommunens skolor inte erbjuder gratis mensskydd öppet. Det är viktigt att 

tillgängligheten med kommunalservice är likställt för alla elever. Därför är det viktigt att 

erbjudande av mensskydd erbjuds alla elever öppet och transparant.  

Socialdemokraterna föreslår därför att erbjudandet av gratis mensskydd offentliggörs genom 

kommunens skolors informationskanaler.   

 

 Socialdemokraterna yrkar därför att: 

 Erbjudandet om gratis mensskydd ska offentliggöras på kommunens skolor. 

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition.  
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§ 222/20 KS/2019/0464/060 

Svar på motion om biståndsbedömning 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 

hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S) och Bernt Månsson (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

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

Ärendet 
Den 17 oktober 2019 inkom Miriam Malm (V) med en motion. I motionen yrkar Malm på att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. målgruppen äldre (över 65 år och ej förvärvsarbetande), samt de med funktionsvariationer 
inom LSS:s olika personkretsar och som ansöker hemtjänst eller boendestöd, ska 
bedömningen i myndighetsutövandet alltid utgå från goda levnadsvillkor 

2. vi inför förenklad biståndsbedömning gällande hemtjänst i Nynäshamns kommun. 
3. personer som är över 65 med funktionsvariation även ska ha rätt till daglig verksamhet och 

ha det så länge de så önskar. 
4. personer som inte innehaver aktivitetsersättning ska ändå kunna beviljas daglig verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen översände motionen på remiss till socialnämnden som 2020-04-28 § 57 beslutade 
att överlämna socialförvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
gör bedömningen: 

1. att det inte finns anledning eller juridisk möjlighet för kommunen att börja bedöma 
ansökningar om bistånd, vad gäller boendestöd eller hemtjänst, enligt goda levnadsvillkor.  

2. att det inte är lämpligt att i dagsläget införa förenklad handläggning.  
3. att förvaltningen redan beviljar insatsen, enligt de riktlinjer som finns, till personer över 65 

år.  
4. att personer som inte beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, och som därmed står till 

arbetsmarknadens förfogande, i regel inte ska beviljas insatsen daglig verksamhet, enligt 
LSS. 
 

Förvaltningen instämmer i socialnämndens bedömning: I Nynäshamns kommun beviljas insatser 
redan till personer över 65 år och utifrån individuella bedömningar kan även personer som inte 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning bli beviljade daglig verksamhet. Nynäshamns kommun bör 
vidare undvika att utveckla en egen praxis och istället följa den nationella praxisen beträffande 
skälig levnadsnivå. Förvaltningen instämmer med socialnämnden beträffande att det i nuläget inte 
är lämpligt att införa förenklad biståndsbedömning då större förändringar pågår i verksamheten, 
däremot föreslår förvaltningen att kommunen bör utreda om förenklad biståndsbedömning ska 
införas efter att pågående förändringar har implementerats. 
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§ 222/20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 

hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 

hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 

 Att ge socialnämnden i uppdrag att utreda och förtydliga ett införande av förenklad 
 biståndsbedömning för hemtjänst i Nynäshamns kommun samt tydliggöra vilka typer av 
 hemtjänstinsatser, och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den nya 
 bestämmelsen. Utredningen ska även klargöra vad som avses med äldre personer, genom till 
 exempel en åldersgräns. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till motion. 
2. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bifalla arbetsutskottets förslag. 
2. avslå Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

______ 

Beslutsunderlag 
Motion om biståndsbedömning 
Beslut SON § 75/20 – svar på motion 
Tjänsteskrivelse SON – svar på motion 

Skickas till: 
Akten 

 

 

 



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 222/20, särskilt yttrande.  

 

Svar på motion om biståndsbedömning.  

 

Bakgrund:  

Socialdemokraterna ser positivt på Vänsterpartiets motion och ställer sig bakom intentionen. 

Förvaltningens svar på motionen går ut på att utreda den nya socialtjänstlagen om icke 

behovsprövad biståndsbedömning. Socialdemokraterna anser att utredningsuppdrag behöver 

breddas för att kommunen ska kunna besluta om klara riktlinjer om ”Nya bestämmelser om 

förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre”. Den nya bestämmelsen innebär att 

socialnämnden får en befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon 

föregående behovsprövning. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa. 

 

Med anledning av förvaltningens förslag till utredning yrkar Socialdemokraterna: 

 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att utreda och förtydliga ett införande av förenklad 

biståndsbedömning för hemtjänst i Nynäshamns kommun samt tydliggöra vilka typer av 

hemtjänstinsatser, och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den 

nya bestämmelsen. Utredningen ska även klargöra vad som avses med äldre personer, 

genom till exempel en åldersgräns.  

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

 

Patrik Isestad  

Kommunalråd i opposition. 
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§ 223/20 KS/2020/0145/060 

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

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

Ärendet 
En motion har inkommit från Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) om att kommunen 
ska utreda och driftsätta kamerabevakning i kommunen. I förslaget yrkar de att: 

- Ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och driftsätta kameraövervakning där behov 
finns, i stadskärnorna, i parker, på torg och/eller i bostadsområden. 

- Söka tillstånd gällande övervakning. 
- Tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser. 

 
För att en kommun ska få tillstånd för kamerabevakning på allmän plats krävs det att flera 
paragrafer i Kamerabevakningslagen är uppfyllda. Det ska särskilt beaktas om bevakningen behövs 
för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Att införa kamerabevakning ska inte 
vara en första brottsförebyggande åtgärd utan alternativa åtgärder till kamerabevakning ska först ha 
vidtagits. I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område. Förvaltningen bedömer att en 
utredning om kamerabevakning kan utröna om införande av kamerabevakning är en möjlig 
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd i kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka platser i kommunen som 
kamerabevakning kan ge effekt. 

2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen med följande tillägg: 

Att förvaltningen kontaktar polismyndigheten och efterfrågar listan över kameraplaceringar de 
tidigare föreslagit och inkommit med till kommunen. 
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§ 223/20 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till motionen. 
2. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. avslå Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

_____ 

 

Beslutsunderlag 
Motion 
Tjänsteutlåtande 

Skickas till: 
Akten 

  



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 223/20, Yrkande och särskilt yttrande.  

 

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun.  

 

Bakgrund:  

Socialdemokraterna har i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 2020-03-10, med rubrik 

”Trygghet”, beskrivit behovet av ökad trygghet i Nynäshamns kommun och bland annat yrkat på 

implementering av CCTV-kameror. 

Som Socialdemokraterna skriver i sin motion är det en mänsklig rättighet att känna sig trygg och 

inte behöva kalkylera för risken att bli utsatt. När brott hindrar människors fria rörlighet 

begränsas individens livskvalitet. Samhället behöver därför samordna insatser och förebyggande 

åtgärder för att varje medborgare ska kunna leva fri från oro. 

Säkerhet är en mycket viktig del av den sociala hållbarheten och finns med i FN:s globala mål. 

Säkerhet uppnås när myndigheter i en kommun samarbetar med flera andra samhällsaktörer vars 

arbete syftar till att förebygga brottslighet. Politikens uppgift är att ge myndigheterna de verktyg 

de behöver för att kunna agera. 

De senaste åren har en otrygghetsvåg sköljt genom Nynäshamns kommun med bland annat rån, 

bilbränder, inbrott, narkotika och hot i nära relationer. Brott inträffar då det finns uppenbara 

brister i samhället. Brott äger rum på speciella platser och tider. Kommunen kan förebygga brott 

mer aktivt än vad som görs idag genom att bland annat arbeta med otrygghet bland olika grupper 

i samhället, det vill säga inhämta mer kunskap om hur, när och varför ålder, klass och etnisk 

tillhörighet tillsammans minskar livsmöjligheter. 

En dåligt underhållen gångbana som sammanbinder en individs hem med en busshållplats kan 

uppfattas som otrygg. Bristfällig belysning, skräp på gatorna och vildvuxna buskage kan ge 

intryck av att ingen har kontroll över området, en känsla som kan utlösa rädsla. 

Även om CCTV-kameror inte påverkar brottsnivåerna i flerbostadsområden kan de ge intryck av 

övervakning, vilket i sin tur kan påverka de förbipasserandes uppfattade trygghet och vara ett 

viktigt verktyg för polismyndigheten vid utredning av brott.  

Förskolan och skolan är en annan viktig samarbetsarena för olika myndigheter att genom 

gemensamma resurser arbeta aktivt för att erbjuda likvärdiga livsmöjligheter. Arbete mot 

narkotika i skolan och det offentliga rummet kräver lika så gemensamma krafttag. Det senaste 



 
året har det kommit en ström av indikatorer om att socialtjänsten och skolan är kraftigt 

underfinansierad och att personalen går på knäna.  

Ungdomskriminalitet är ett komplext problem och kräver stöd och insatser till dysfunktionella 

familjer, våld i hemmet, missbruk och aktivt arbete mot psykisk ohälsa. De motverkande 

insatserna behöver öka runt de familjer som behöver stöd. De socioekonomiska faktorerna 

bakom brottslighet är tydligt sammankopplade med socialt utsatta områden där ekonomiska 

resurser är svagare, där arbetslöshet är större och ohälsotalen högre än andra områden. 

Rikspolischefen har den senaste tiden larmat om att polismyndigheten inte självmant kan hålla 

undan kriminaliteten utan att de lokala myndigheterna behöver resurser för att arbeta 

förebyggande.  

Nynäshamns kommun behöver en kommunalplan för trygghet och säkerhet för att motverka 

otrygghet och brott. De kommunala myndigheterna behöver öka satsningarna på skolan, 

förskolan och olika typer av samhällsservice. Kommunens myndigheter behöver samarbeta 

genom en trygg stadsplanering, bostadsupprustning och möjligheter för vuxna till utbildning.  

Nynäshamns kommun har ett prekärt och allvarligt säkerhetsläge där den upplevda otryggheten 

ökar genom att fler medborgare blir utsatta för brott. Den känslan får inte skjutas över på den 

enskilda medborgaren utan är kommunens gemensamma ansvar.  

Socialdemokraterna förslår därför följande åtgärder i den egna motionen att; 

 kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en del av 

planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer.  

 CCTV- kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten sedan tidigare 

utpekat som utsatta områden och platser.  

 En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter 

och antas av kommunfullmäktige.  

 Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att 

skydda privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel.  

 Ge Socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån 

sitt kunnande att ta ett större ansvar för helheten.  

 

Sverigedemokraternas föreslagna motion beskriver en del i det trygghetspaket 

Socialdemokraterna har föreslagit i sin egen motion. SD motionen har följande attsatser; 

 Ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och driftsätta kameraövervakning där behov 

finns, i stadskärnor, i parker, på torg och/eller i bostadsområden. 

 Söka tillstånd gällande övervakning.  

 Tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbete och dess konsekvenser.  



 
Förvaltningens förslag till beslut i sitt tjänsteutlåtande föreslår de att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka platser i kommunen som 

kameraövervakning kan ge effekt.  

2. Motionen anses besvarad.  

Socialdemokraterna ställer sig bakom motionens intentioner och anser samtidigt att 

förvaltningens svar på motionen är en relevant bedömning och hantering.  

Socialdemokraterna var under februari 2020 i kontakt med polismyndigheten för att efterfråga 

om myndigheten ser behov av CCTV-bevakning i kommunen. Vid dessa kontakter menar 

polismyndigheten att de tidigare inkommit med en lista till kommunen på platser där de anser att 

det finns ett behov av CCTV-bevakning.  

Med anledning av att Socialdemokraterna redan skrivit en motion i ärendet yrkar 

socialdemokraterna bifall till motionen samt med tilläggs attsats enligt följande: 

- Att förvaltningen kontaktar polismyndigheten och efterfrågar listan över kameraplaceringar de tidigare 

föreslagit och inkommit med till kommunen. 

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition  
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§ 224/20 KS/2020/0168/060 

Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om 
korruption, mutor och jäv 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 
denna skrivelse.  

Ärendet 
Vid varje mandatperiods början anordnar kommunstyrelseförvaltningen en utbildning för de 
förtroendevalda. Det ligger i förvaltningens uppdrag att ge de förtroendevalda verktygen för att 
kunna utföra sina uppdrag, ett av de verktygen är kunskap i hur man undviker mutor och jäv. I 
februari 2015 hölls en utbildning som behandlade jäv och i januari 2019 en utbildning som 
behandlade mutor och jäv.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 
denna skrivelse.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 
denna skrivelse.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall arbetsutskottets förslag. 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

 
______ 

 

Beslutsunderlag 
Motion  
Tjänsteutlåtande 

Skickas till: 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 225/20 KS/2020/0362/260 

Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och Själv 5:14 
Segersäng 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 
Segersäng. 

- Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och 
del av Själv 5:14, Segersäng. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 
planuppdrag har tagits. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S) och Lena Dafgård (SN) reserverar 
sig mot beslutet. 

Patrik Isestad (S) 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 
Segersäng är en av Nynäshamns kommuns åtta tätorter med cirka 600 invånare. Sedan 2002 har 
Segersäng utvecklats från ett mindre fritidsområde till ett område med lantlig villabebyggelse. Orten 
är redan nu så stor att ett visst mått av såväl kommunal som kommersiell service förväntas, likaså 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  
 
I kommunens långsiktiga planeringsstrategi i 2012 års översiktsplan, anges Segersäng som en viktig 
utvecklingsort med stor potential för förtätning. Segersäng ska utvecklas för att skapa en mer 
blandad bebyggelse och bättre förutsättningar för service och handel. Ny bebyggelse ska främst 
tillkomma kring järnvägsspåret för att utnyttja det kollektivtrafiknära läget. I april 2020 föreslog 
kommunstyrelseförvaltningen tre förslag till beslut till kommunstyrelsen se bilaga 1, varav 
kommunstyrelsen beslutade att anta alternativ 1 och ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med 
en direktmarkanvisning för del av fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Kommunstyrelsen 
beslutade även att den höga kostnaden för VA-anslutning i projektet inte ska påverka markpriset 
samt finansieras av exploatör. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 -  Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14,  
  Segersäng. 
 -  Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och  
  del av Själv 5:14, Segersäng. 
 -  Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt  
  planuppdrag har tagits. 
 



 

PROTOKOLL Sida 20(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 225/20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 
Segersäng. 

- Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och 
del av Själv 5:14, Segersäng. 

- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 
planuppdrag har tagits. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med en justering om att kommunstyrelsen 
beslutar om sista punkten för egen del.  

Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till punkt 1-3 i arbetsutskottets förslag.  

Daniel Adborn (L), Tommy Cumselius (M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall Harrys Bouvengs 
(M) yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Harrys Bouvengs (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Harry Bouvengs (M) yrkande. 

____ 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Tjänsteutlåtande 
Bilaga 2, Kommunstyrelsens beslut 
Bilaga 3, Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 
 

Skickas till: 
Akten 
Planeringschef 
  



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 225/20, särskilt yttrande.  

 

Markanvisningsavtal för del av själv 5:73 och själv 5:14 Segersäng. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal för del av själv 5:73 och del av själv 5:14, Segersäng. 

2. Godkänna planeringschef underskrift av markanvisningsavtal för del av själv 5:73 och del 

av själv 5:14, Segersäng. 

3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 

planuppdrag har tagits.  

 

Bakgrund:  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-23 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att gå 

vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för utpekad mark. Det gäller flerbostadshus av 

varierande storlek med lokaler för centrumändamål i bottenplan.  

Förvaltningen frågar då kommunstyrelsen om vägledning, genom tre stycken alternativ. 

Förvaltningens förslag till beslut var: 

Alternativ 1: Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om 

direktmarkanvisning för del av fastigheterna själv 5:73 och själv 5:14. Den höga kostnaden för 

VA-anslutning ska inte påverka markpriset. 

Alternativ 2: Ge förvaltningen i uppdrag att upplåta lämpligt markområde för 

anbudsmarkanvisning på platsen. 

Alternativ 3: Inte gå vidare med någon markanvisning på platsen, utan vänta in en större 

utveckling i Segersäng. 

Socialdemokraterna yrkade enligt alternativ 3 men Alliansen fick gehör för alternativ 1.  

Förvaltningen kontaktades 2019 av en fastighetsutvecklare med intresse för att exploatera i 

Segersäng. Efter flera möten och korrespondens har utvecklaren inkommit med förslag till en 

byggnad vid infartsparkeringen. Den föreslagna byggnaden innehåller små hyresrätter och lokaler 



 
för centrumändamål i bottenplan. Fastighetsutvecklaren är bara intresserad av 

direktmarkanvisning och vill inte delta i ett anbudsförfarande. 

Det är något olämpligt att direkt anvisa mark innan politik tagit ställning till Segersängs vidare 

utveckling (beskriver tjänsteutlåtande KS/2020/0163260-1). 

Nynäshamns kommun har sedan en tid tillbaka påbörjat en översiktsplanering och samtliga 

partier i Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar. Kommunen är 

precis i en pågående översiktsplan för Segersängsområdet och därför är det inte lämpligt med 

direktmarkanvisning genom en så kallad ”frimärksplan” på ej detaljplanerad mark. Vid ett sådant 

agerande riskeras nyetableringar och framtida exploateringar hamna i träda. Boende i Segersäng är 

inte heller tillfrågade om detta nya bygge av flerbostadshus.  

Segersäng är enligt VA-planen inritat i olika delområden där nr 5, östra Segersäng, och nr 6, 

västra Segersäng, inte är bestämda med anledning av att en översiktsplan och detaljplan inte är 

färdiga. Boende i delområden har väntat länge på att få ansluta till kommunalt vatten. Emellertid 

har de informerats av kommunen att en VA-utbyggnad kräver en exploatering med nya bostäder i 

området, och för detta finns ingen tidsplan. Bakgrunden till att en tidsplan saknas är att det inte 

finns en översiktsplan. Därför behöver politiken besluta om en översiktsplan med en större 

exploatering som motiverar utbyggnaden av kommunalt VA innan man bygger enstaka 

fastigheter.  

Tidplanen för VA-utbyggnad till området som nu föreslås till direktmarkanvisning togs upp som 

ett politiskt beslut (KS §281/18) under hösten/vintern 2018. Beslutet innebär att arbetet med 

start av detaljplan och VA-utbyggnad avvaktar 1-10 år till mer vägledning finns om hur området 

kan komma att utvecklas. Frågan ska aktualiseras när översiktsplanen för Nynäshamns kommun 

har tagits fram. Det innebär att tidplanen inte är bestämd i dagsläget. 

När inte en översiktsplan finns blir det svårt att bedöma dimensioneringslösning för denna 

exploatör. Projektet riskerar att Segersäng blir ett lapptäcke av tillfälliga planer som förfular 

Segersäng. 

Socialdemokraterna yrkade därför tidigare enligt alternativ 3, men kommunstyrelsen beslutade att 

ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 

fastigheterna själv 5:73 och själv 5:14.  

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna avslag på attsats 1-3.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Patrik Isestad  

Kommunalråd i opposition. 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-24 

Avslagsyrkande gällande Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 
Segersäng 

 
Vi anser att det i första hand behövs en övergripande plan för Segersäng och den så kallade 
“Stockholmsmarken” mellan Ösmo och Landfjärden. Om den föreslagna marken i Segersäng bebyggs, 
kommer det att hindra annan viktig utveckling, bl.a. framtida kommunal service, kommersiella 
verksamheter, behov av utökad parkering, etc när västra Segersäng ska utvecklas. Dessutom bedömer 
vi att Segersängs pendeltågsstation är attraktiv även för boende i Landfjärden, Sunnerby, Grödby, 
Fagervik och norra Sorunda, vilket kommer att innebära ett ökat behov av möjligheter till infartsparkering.  
 
Yrkande 
Vi yrkar därför avslag avseende följande förslag till beslut: 
 

1. Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 
Segersäng. 
 

2. Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av 
Själv 5:14, Segersäng.  
 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag har tagits.  
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden, 
samt i kommunfullmäktige 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 

PROTOKOLL Sida 21(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 226/20 KS/2014/0108/000 

Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att: 

1. utreda olika dragningar av gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby, 
2. initiera och aktivt driva en dialog med berörda markägare i syfte att etablera ett gott 

samarbete samt kunna göra en verklighetsbaserad bedömning av kostnad för markinköp, 
samt 

3. komplettera underlaget med motionen. 

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 
En utredning med förutsättningar och kostnadsuppskattningar för att anlägga en gång- och cykelväg 
på sträckan Grödby - Sunnerby har genomförts samt en enklare undersökning för att ta reda på 
berörda markägares intresse att upplåta mark. Kostnaderna för en gång- och cykelväg skulle uppgå 
till minst 20 miljoner kronor plus att resurser på ett flertal avdelningar behöver avsättas. Det finns i 
dagsläget inga pengar avsatta för en gång- och cykelväg mellan Grödby och Sunnerby i 
investeringsbudgeten. En genomgång görs även hur ärendet har behandlats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen respektive kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att 
 1.  Notera redovisningen av utredningen av förutsättningar samt undersökning av intresse att 
  upplåta mark längs den aktuella sträckan.  
 2.  I samband med antagandet av gång- och cykelplanen, del av Trafik- och mobilitetsstrategin, 
  besluta om prioriteringar i investeringsbudget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att 
 1.  Notera redovisningen av utredningen av förutsättningar samt undersökning av intresse att 
  upplåta mark längs den aktuella sträckan.  
 2.  I samband med antagandet av gång- och cykelplanen, del av Trafik- och mobilitetsstrategin, 
  besluta om prioriteringar i investeringsbudget. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet ska återremitteras; dels för att komplettera beslutsunderlaget 
med själva motionen och dels komplettera underlaget i enlighet med vad som framkommer av 
inlämnat särskilt yttrande. 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 226/20 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till punkt 1 och avslag till punkt 2 i arbetsutskottets förslag, samt yrkar 
på följande tillägg: 

- Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med markägare för 
att i ett senare tillfälle redovisa kostnader för en gång- och cykelväg mellan Sunnerby och 
Grödby, besluta om prioritering i investeringsbudget. 

Sammanträdet ajourneras kl. 10:40-10:45. 

Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S) och Harry Bouveng (M) enas kring ett återremissyrkande med 
följande lydelse: 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att: 

1. utreda olika dragningar av gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby, 
2. initiera och aktivt driva en dialog med berörda markägare i syfte att etablera ett gott 

samarbete samt kunna göra en verklighetsbaserad bedömning av kostnad för markinköp, 
samt 

3. komplettera underlaget med motionen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till det återremissyrkande som Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S) och Harry 
Bouveng (M) enats kring. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla det återremissyrkande som Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad 
(S) och Harry Bouveng (M) enats kring. 

____ 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, KS/2014/0108/000-16 
- Bilaga 1 Utredning gång- och cykelväg Sunnerby-Grödby  
- Bilaga 2 Sammanställning av undersökning kring intresse för att upplåta mark  
- Beslut - ks § 180 2020-06-17 - Återkoppling till kommunstyrelsen  
- Beslut - Ks au § 56 2019-04-11 - Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby  
- Beslut - Ks § 227 2018-10-24 - Gång- och cykelväg mellan Sunnnerby och Grödby  
- Msn § 85, 2014-04-24 - Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 
- Bilaga 1: Kommunfullmäktige 2012-05-09 §140 – Svar på motion om byggande av gång- 

och cykelbana utmed väg 542 mellan Sunnerby och Grödby  
- Beslut - KSAU § 125 2020-08-20 - Återkoppling till kommunstyrelsen  
- Återkoppling till KS angående gc-väg Grödby-Sunnerby 

Skickas till: 
Akten 
Planeringschef 
Handläggare 
  



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

Ärende: 226/20, yrkande och särskilt yttrande.  

Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att  

1. Notera redovisning av utredning av förutsättningar samt undersöka av intresse att upplåta 

mark längs den aktuella sträckan. 

2. I samband med antagande av gång- och cykelplanen, del av Trafik- och 

mobilitetsstrategin, besluta om prioriteringar i investeringsbudget.  

Bakgrund:  

Förvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse. ”Förutom kommunens fastigheter är det 25 fastigheter som 

berörs och fastighetsägarna till 16 av dessa tillåter att en gång- och cykelväg anläggs på deras mark. En 

fastighetsägare säger helt nej och övriga säger ja med förbehåll.” 

Med de förslag som föreslås är risken stor att ärendet än en gång placeras i ”skrivbordslådan”. 

Förvaltningen bör därför få i uppdrag att göra klart ärendet och förhandla  med de som har 

förbehåll och se vad det går att göra åt den som säger helt nej. Ett avtal mellan markägare och 

kommunen bör kunna tas fram för att användas den dag då det tas beslut om att lägga in gång – 

och cykelvägen mellan Sunnerby och Grödby i investeringsbudgeten.  

Ärendet om en gång- och cykelväg har pågått sedan 2012 och samtliga partier har ställt sig bakom 

att detta ska prioriteras. Nynäshamns kommuns mål borde vara att erbjuda alla barn säkra 

skolvägar samt öka trafiksäkerheten för våra gång- och cykeltrafikanter. Detta bör ligga i 

kommunens intresse för att vara en attraktiv och uthållig kommun och få fler Nynäshamns 

kommun medborgare att använda cykel som transportmedel. 

Socialdemokraterna yrkar därför följande: 

- Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med markägare 

för att i ett senare tillfälle redovisa kostnader för en gång- och cykelväg mellan Sunnerby 

och Grödby, besluta om prioritering i investeringsbudget.  

- Bifall till attsats nr 1. 

- Avslag attsats nr 2.  

 Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad, Kommunalråd i opposition 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby 2020-09-24 

Återremiss beträffande Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 

 
Bakgrund 
Vi motionerade för drygt tio år sedan, 2010-08-09, om byggande av en gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan 
Grödby och Sunnerby.  Motionen saknas i handlingarna och det är en allvarlig brist bedömer vi. Vi återger därför 1

motionens syfte och vårt yrkande här nedan:  
 
Syftet med att bygga en gång- och cykelbana utmed länsväg 542 från Grödby till Sunnerby är: 
 

● att barn och ungdomar ska kunna gå och cykla på ett säkert sätt t.ex. till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan, 
till Sorundas fritidsgård, (som skulle kunna utnyttjas mycket mer, om ungdomarna kunde ta sig dit på egen 
hand utan att vara beroende av bussar eller att föräldrar skjutsar dem) samt till träningar i Sunnerbyhallen 

● att barn, ungdomar och vuxna ska kunna gå och cykla på ett säkert sätt mellan Grödby och Sunnerby, 
vilket innebär en ökad frihet, då det idag är för farligt att gå och cykla på länsväg 542. 

● att barn, ungdomar och vuxna ska bli mindre beroende av biltransporter, vilket är bra för miljön 
● att främja ett folkhälsoarbete genom att barn, ungdomar och vuxna kan gå och cykla i stället för att åka bil 

eller buss 
● att knyta ihop delar av Sorunda som är utpekade som utvecklingsområden i det nya förslaget till 

Översiktsplan, dvs. Trollsta/Grödby, Fagervik, Sunnerby och Spångbro. 
● att det ska vara en del i projektet Hållbart resande, vilket har inriktats på prioritering av hållbart resande i 

samhällsplaneringen till fördel för bl.a. gång- och cykelvägar. Projektet drivs i samarbete med de tre 
grannkommunerna Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Projektet kopplar både till kommunens miljömål och 
folkhälsomål. 

● att anknyta till den gång- och cykelbana som ska byggas mellan Trollstamalm och Grödby 
● att anknyta till den gång- och cykelbana som finns i Sunnerby och som sedan fortsätter till Spångbro 
● att anknyta till gång- och cykelbanan mellan Spångbro och Ösmo, som Sorundanet har motionerat om och 

därigenom också till regionstråk Nynäshamn utmed väg 73, vilket öppnar nya möjligheter för cykelturism i 
Nynäshamns kommun. 

 
Yrkande: 
Utifrån ovanstående yrkade vi: 
 

● att kommunen tar ansvar för att det byggs en gång- och cykelbana utmed länsväg 542 från Grödby till 
Sunnerby 
 

● att kommunen i första hand arbetar aktivt för att hitta lösningar på finansieringen av ovanstående gång- 
och cykelbana genom t.ex. Trafikverket, ansökan om EU-bidrag etc. I andra hand, om inte det finns andra 
möjligheter till finansiering, får kommunen själv finansiera gång- och cykelbanan. 

 

1 https://sorundanet.se/2010-08-09/index.html 
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Kommentar: Beträffande punkten “att anknyta till den gång- och cykelbana som ska byggas mellan Trollstamalm 
och Grödby”, har den sträckan delvis byggts av exploatören till Valsta, dvs. mellan Valsta och Grödby. Belysningen 
började fungera för drygt en vecka sedan och gång- och cykelvägen är mycket flitigt använd. Sträckan mellan 
Valsta och Trollstamalm har dock fortfarande inte byggts under dessa tio år (sträckan är ett par hundra meter), trots 
att marken för gång- och cykelvägen är inköpt sedan många år. Det är kommunen som ansvarar för att bygga 
denna sträcka.  
 

Enligt handlingarna har behovet av gång- och cykelväg minskat, eftersom Fagervik skola är nedlagt. Vi vill upplysa 
om att behovet av gång- och cykelväg snarare har ökat. Nu går föräldrar med barnvagn i mörkret på väg 542 på 
väg till och från Fagervik förskola medan lastbilarna dundrar förbi, vilket snarast innebär att behovet av gång- och 
cykelväg har ökat. Till och från Grödby används skogsvägen, men nu är det också föräldrar från Trollstamalm och 
Valsta, som går till och från Fagervik förskola och deras transportsträcka blir i stället på väg 542. Det har dessutom 
blivit mycket farligare att gå på väg 542 p.g.a. en stor ökning av lastbilstrafik till och från Trollsta grusgrop. Denna 
trafik var inte lika intensiv då motionen skrevs som den är idag. Dessutom finns en färdig detaljplan för 49 bostäder 
i Norr Enby.  
 
Yrkande om återremiss 
 
Vi anser att det här ärendets behandling är synnerligen bristfällig och det är helt otroligt att detta har pågått i mer än 
tio år utan konkret resultat. Vi kan t.ex. inte se i handlingarna att ens det kommunstyrelsen beslutade 2018-10-24 
är genomfört:  
 

1. Att utreda olika dragningar av gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby. 
 
Vi yrkar dessutom att följande genomförs, vilket är en beskrivning av hur processen ser ut för att få till stånd en 
finansiering och byggnation av en gång- och cykelväg: 
   

2. att vår kommun tar rollen som byggherre och: 
 

○ initierar och aktivt driver en dialog med berörda markägare i syfte att etablera ett gott samarbete samt 
kunna göra en verklighetsbaserad bedömning av kostnad för markinköp. 

 

○ tecknar ett intentionsavtal med berörda markägare avseende dragning och köpeskilling 
 

○ med intentionsavtal som grund samarbeta med Trafikverket rörande en medfinansieringslösning 
(liknande de medfinansieringslösningar som genomförts i orten Nynäshamn).   2

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden, 
samt i kommunfullmäktige 

2 Se TRV 2018/99112, Statlig medfinansiering till Nynäsvägen Etapp 3, GC-väg. 
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§ 227/20 KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade motioner 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade motioner till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt 29 § 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 
31 augusti 2020. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion 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/2017/0088/060 
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017 
inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av 
kommunstyrelseförvaltningen. Beräknad behandling i kommunstyrelsen i december.  
 
KS/2018/0121/060 
Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 februari 2018 inkommit med en motion 
om att samtliga nämnder ska se ärendets gång från början till beslut, att samtliga nämnder arbetar 
på lika vis och delar information på samma sätt. Sverigedemokraterna har genom gruppledaren 
meddelat att de återtar motionen. Ärendet är avslutat.  
 
KS/2019/0371/060 
Miriam Malm och Madelaine Sloot (V) har den 13 augusti 2019 inkommit med en motion om att 
HBTQ-diplomering, HBTQ-certifiering och HBTQ-utbildning ska genomföras inom olika kommunala 
verksamheter. Samtliga politiker ska erbjudas utbildning i HBTQ och normkritik och varje förvaltning 
ska ta fram en handlingsplan för att aktivt arbeta med HBTQ-frågor. Kommunstyrelseförvaltningen 
bereder ärendet. Beräknad behandling i kommunstyrelsen i oktober.   
 
KS/2019/0438/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober inkommit med en motion angående 
alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen i november.  
 
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. 
 
KS/2020/0170/060 
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 mars 2020 inkommit med en motion om att utöka öppettider på 
Nattis. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.   
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KS/2020/0169/060 
Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om 
ändrad betalning av partistöd. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
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. 
Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2020/0173/060 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att vässa det förebyggande 
arbetet mot narkotika. 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. Motionen har remitterats till socialnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.   
 
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. Motionen har remitterats till socialnämnden 
för yttrande.  
 
KS/2020/0255/060 
Klas Rydström (SD) har den 28 maj 2020 inkommit med en motion om att bygga om delar av 
sjukhuset till skola. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade motioner till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade motioner till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Harry Bouvengs (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Harry Bouvengs (M) yrkande. 
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______ 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens rapport 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 228/20 KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

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 augusti 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/2019/0226/061 Medborgarförslag om att göra allmänna platser som kommunen ansvarar för, 
och där barn vistas, till porrfria zoner. Inkom 2019-04-18 

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

KS/2019/0326/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationer och offentliga 
platser. Inkom 2019-06-28 

KS/2019/0327/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationen i Nynäshamn, 
Backluraområdet samt parkeringar. Inkom 2019-06-28 

KS/2019/0328/061 Medborgarförslag om kameraövervakning på alla pendeltågstationer inom 
kommunen samt vid alla parkeringar utomhus. Inkom 2019-06-28 

KS/2019/0329/061 Medborgarförslag om installation av kameror på offentliga platser såsom buss-
och tågstationer. Inkom 2019-06-28 

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

KS/2019/0250/061 Medborgarförslag om förskolepersonals användning av privata mobiler i 
förskolan. Inkom 2019-05-07.  

KS/2020/0019/109 Medborgarförslag om att höja kommunalskatten för att möta kostnaderna som 
skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas.  

Barn- och utbildningsnämnden 

- 
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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. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
KS/2018/0455/061 Medborgarförslag – förbättringsförslag gällande ishallen samt tillbyggnad med 
miljötänk. Inkom 2018-10-15 

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 

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/2019/0413/061 Medborgarförslag om att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i 
Stora Vika. Inkom 2019-09-06. 

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

KS/2019/0447/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp skolgården i Stor 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. 
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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. 

Kultur- och fritidsnämnden 
KS/2018/0445/061 Medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn. Kultur- och 
fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen tar över ärendet 
från kultur- och fritidsnämnden på grund av ärendets principiella beskaffenhet.  

KS/2019/0123/061 Medborgarförslag om att Ösmo Simsällskaps simtränare får tillgång till WiFi i 
Ösmo simhall för att underlätta registrering i Idrott-online. Inkom 2019-02-14. 

KS/2020/0217/061 Medborgarförslag om Drive-In-Bio på Estöplan. Inkom 2020-04-24. 

KS/2020/0230/061 Medborgarförslag om badstege på bryggan, södra sidan av 1:a pumpviken på 
Lövhagen. Inkom 2020/0230/061. 

Medborgarförslag som ännu inte är delegerade av kommunfullmäktige 

KS/2020/0265/061 Medborgarförslag om att underlätta pendling genom att göra ett stopp för bus 
861 vid Segersäng. Inkom 2020-06-03. 

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/2020/0365/061 Medborgarförslag om  inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. Inkom 2020-08-
28. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:  

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Harry Bouvengs (M) yrkande. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Harry Bouvengs (M) yrkande. 

______ 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens rapport 

Skickas till 
Akten 
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§ 229/20 KS/2020/0015/009 

Rapport balanslista 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 1.  de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
 2.  föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 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.  föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 1.  de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
 2.  föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

______ 

 

Beslutsunderlag 
Balanslistan 

Skickas till: 
Akten  
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§ 230/20 KS/2018/0207/260 

Bolagiseringsutredningen - Slutrapport 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och förklarar uppdraget som slutfört. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Inger Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade i november 2019 beslut om att en bolagisering av Nynäshamns kommuns 
samlade fastighets- och markinnehav skulle utredas med för- och nackdelar. Kommunstyrelse-
förvaltningen har gjort en utredning av en bolagisering av fastighetsavdelningen, vatten- och 
avloppsavdelningen (VA) samt mark- och exploateringsenheten (MEX). Det finns vissa juridiska 
skillnader men även likheter mellan bolags- och förvaltningsform. Kommunala bolag omfattas av 
Lagen om offentlig upphandling, offentlighetsprincipen och får endast verka inom ramen för det som 
i kommunallagens mening är kommunal kompetens. En tydlig skillnad mellan associationsformerna 
är att ett beslut som fattats i bolag inte kan överklagas enligt kommunalbesvär (laglighetsprövning). 
Bolag omfattas av aktiebolagslagen.  
 
Den skattemässiga miljön är mer gynnsam i kommunal förvaltning än i bolagsform. Kommuner 
betalar lägre och i vissa fall ingen stämpelskatt, inkomstskatt, reavinst vid fastighetsförsäljning eller 
bolagsskatt. Kommuner har även större möjligheter att göra avdrag, t.ex. i vissa fastighetsrelaterade 
ärenden, som bolag inte kan göra på samma sätt. En viktig faktor som identifierats är de nya 
reglerna kopplade till avdragsrätt för räntekostnader där ett bolag riskerar en högre skattebörda än 
en kommunal förvaltning i samma situation. Utredningen har inte upprättat en ekonomisk kalkyl för 
en bolagisering. Det står ändå klart att en bolagisering är kostsam i övergångsskedet i och med 
stämpelskatt samt att lån behöver tas upp vilket genererar räntekostnader. Det går även att 
förvänta sig en del administration kopplat till själva omställningen.  Det finns argument som talar för 
att en bolagisering av fastighetsavdelningen skulle kunna ge vissa positiva effekter som svarar mot 
de problem som identifierats. Förtjänsterna med en bolagisering av  MEX eller VA bedöms som små 
eller ringa. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och förklarar uppdraget som slutfört. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar återremiss för att komplettera underlaget utifrån vad som framkommer i 
inlämnat särskilt yttrandet, samt att extern kompetens fördjupar utredningen. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 230/20 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
2. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. avslå Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
2. bifalla förvaltningens förslag. 

______ 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Utredningsrapport – Bolagisering av vissa verksamheter i Nynäshamns kommun, 2020-09-03 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
  



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 230/20, Yrkande och särskilt yttrande.  

 

Bolagiseringsutredning – slutrapport. 

Bakgrund 

I rapporten benämns utredningsrapport och uppdraget beskrivs enligt följande: 

Kommunstyrelsens beslut är närmare beskrivet i ett direktiv, daterat 2020-01-29. Direktivet togs 

fram för att tydliggöra uppdraget mellan utredare och beställare inom förvaltningen.  

Uppdraget är att utreda förutsättningarna med tillhörande konsekvensanalyser av att bolagisera 

kommunens verksamhetsfastigheter, VA-fastigheter och/eller markreserv. I uppdraget ingår bl.a. 

att:  

 Översiktligt beskriva hur kommunens fastighetsförvaltning (inklusive markförvaltning) är 

organiserad.  

 Översiktligt beskriva ekonomiska konsekvenser av en bolagisering.  

 Beskriva vilka effekter på organisationen (organisering, ledning och styrning) en eventuell 

bolagisering skulle kunna få.  

 Beskriva vanliga motiv och effekter av vad en bolagisering kan förväntas innebära. I den 

mån det går ska utredningen resonera kring hur troligt det är att dessa effekter uppnås 

genom en eventuell bolagisering. Utredningen bör även belysa om effekterna kan uppnås 

på ett annat sätt.  

 Redogöra för en handlingsplan utifall att en bolagisering är aktuell.  

 Redogöra för samt motivera vilka fastigheter som skulle vara aktuella för en överföring 

till ett eventuellt bolag.  

 Särskilt belysa för- och nackdelar med att bolagisera VA-verksamheten.  

Utredningen bör enligt direktivet i första hand inte ta ställning till om en bolagisering är att 

föredra eller inte. Skulle analyserna peka i en mycket tydlig riktning kan undantag medges men 

huvudregeln är att utredningen redovisar konsekvenser utan att ta ställning.  

 

Socialdemokraternas synpunkter 

Socialdemokraterna tackar för den mer övergripande beskrivningen i rapporten och efterfrågar 

mer av de utredande dragen. Flera av de uppställda direktiven saknar svar, exempelvis anges inte 

de skäl som förelegat för bolagiseringar i de fall detta genomförts och då särskilt under senare 



 
året. Vi önskar att utredningen kompletteras med vilka faktiska ekonomiska effekter en 

bolagisering kan få. För- och nackdelar bör redovisas på ett helhetsperspektiv. Detta är mycket 

komplicerade skatteärenden och extern expertis behöver därför kopplas in i utredningen för att få 

ett faktiskt ekonomiskt svar. Frågan behöver utredas djupare för att klargöra vilka effekter en 

bolagisering kan få.   

En  faktisk konsekvensanalys efterfrågas , vilket är viktigt i detta sammanhang. Under avsnittet 

”Skatter, moms och redovisning” behöver det redovisas på vilket sätt omstruktureringen ska 

göras i detalj. Avsnittet indikerar negativa konsekvenser utan närmare exempel. Vidare bör 

följande uttalande förtydligas och sättas i ett relevant perspektiv: ”En kommun eller ett 

kommunalt bolag får inte ge varandra koncernbidrag och på så sätt korrigera en eventuell 

felprissättning av ett bolags tjänster gentemot kommunen eller överlåtelser av tillgångar till 

kommunen om t.ex. tjänster (hyror) eller tillgångar (fastigheter) inte är affärsmässiga”.  

Som ytterligare exempel på att analyser måste sättas i sitt sammanhang är den hänvisning som 

görs till PwCs utredning åt Västerviks kommun. Detta är en bedömning i ett enskilt fall och det 

kan inte indirekt indikeras att ränteavdragsbegränsningsregler alltid slår på detta sätt.  

Bolagiseringsfrågan måste utredas, beaktas och hanteras i en konsekvensutredning av själva 

omstruktureringen och hur denna ska läggas upp. Det måste även övervägas hur finansieringen 

ska ske. Det kan finnas olika alternativ. Principiellt måste även övriga skattefrågor sättas i sitt 

sammanhang i förhållande till på vilket sätt omstruktureringen kan genomföras. 

I övrigt är avsnittet 4.6 inte komplett vad avser beskrivningen av vilka fastigheter som blir 

skattebefriade från fastighetsskatt. Detta är en viktig fråga i en omstrukturering av kommunala 

fastigheter.                         

Yrkande:  

Socialdemokraterna yrkar därför på återremiss samt att extern kompetens fördjupar utredningen.  

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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Kommunstyrelsen 
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2020-09-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 231/20 KS/2020/0292/059 

Upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsplatser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden går vidare med en upphandling av vård- och 
omsorgsplatser. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Bernt Månsson (V) och Lena 
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Bernt Månsson (V) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga K.  

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

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

Ärendet 
Nynäshamn kommun antog det äldrepolitiska programmet i april 2017, KF § 63/2017. I programmet 
framhålles behovet av att utöka antalet vård- och omsorgsplatser med 20 procent (38 platser) fram 
till år 2025. I maj samma år fattade kommunstyrelsen beslut, KS § 114/2017, att upphandla ett nytt 
vård- och omsorgsboende på Sandhamn. 

Utifrån kommunstyrelsens beslut bereddes ärendet och ett förslag till hyresavtal för ett vård- och 
omsorgsboende i Nynäshamns tätort presenterades för socialnämnden. Nämnden avvisade 
förslaget, SON § 59/2018. Socialnämnden beslutade samtidigt att utreda förutsättningarna att bygga 
på Tallåsen och Sunnerbo vård- och omsorgsboenden med ytterligare ett våningsplan samt att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en tidsangivelse för ett nytt vård- och 
omsorgsboende på tidigare anvisad mark (Sandhamn). Kommunstyrelsen fick en rapport om detta 
några veckor senare, KS § 154/2018. Socialnämndens nya inriktning inarbetades i kommunens 
lokalförsörjningsplan, KS § 191/2018. 

En tillbyggnad av Tallåsen och Sunnerbo utreddes men inget av alternativen uppfattades tilltalande. 
Socialnämnden beslutade, SON § 100/2019, att inte gå vidare med någon av tillbyggnationerna. 
Nämnden gav samtidigt socialförvaltningen ett uppdrag att analysera behovet av vård- och 
omsorgsplatser och presentera vilka alternativ som står till buds för att möta behovet. 
Socialförvaltningen tog stöd av kommunstyrelseförvaltningens planeringsavdelning. 

Socialnämnden beslutade, SON § 39/2020, att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett 
beslutsunderlag med inriktningen att upphandla platser.  

Eftersom ärendet är av betydande ekonomisk karaktär för kommunen har socialnämnden hemställt 
till kommunstyrelsen om att godkänna att socialnämnden går vidare i ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden går vidare med en upphandling av vård- och 
omsorgsplatser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden går vidare med en upphandling av vård- och 
omsorgsplatser. 
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§ 231/20 

Yrkanden 
Bernt Månsson (V) och Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Patrik Isestad (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att kompletteras i enlighet med 
vad som framkommer i inlämnat särskilt yttrande, och i andra hand att arbetsutskottets förslag 
avslås. 

Agneta Tjärnhammar (M), Tommy Cumselius (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Theresia 
Bergendahl (C) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
2. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. avslå Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
2. bifalla arbetsutskottets förslag. 

 

______ 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SON § 84/2020 inkl. bilaga A, B, C och D 
Protokollsutdrag, SON § 100/2019 
Protokollsutdrag, SON § 39/2020  
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, daterat 2020-05-27 
Analys av behovet av vård- och omsorgsplatser i Nynäshamns kommun, daterat 2020-05-20 
Socialdemokraternas förslag kring framtidens äldreomsorg 
 

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Upphandling Södertörn 
  



 

2020-06-16 

Vänsterpartiet Nynäshamn 

Särskilt yttrande rörande beslut KS 231/20

Upphandling av driftentreprenad, vård - och omsorgsplatser. 

Bakgrund 

I socialnämnden i Nynäshamn den 16 juni 2020 togs beslut om att upphandla driftentre
prenad för ett nytt vård och omsorgsboende (VåBo). Beslutet togs med minsta marginal 
efter votering med rösterna 6 för upphandling och 5 emot. 

Yttrandeunderlag 

Vänsterpartiet vill genom detta särskilda yttrande föra fram de farhågor vi aktivt under 
processen lyft, under framtagandet av det som ledde till beslutet att upphandla istället för 
att bygga och/eller åtminstone driva i egen regi. 

Vänsterpartiet vill framhålla att Nynäshamns kommun som huvudman kommer, oavsett 
förfrågningsunderlag och konsultstöd, att tappa kontroll över verksamhetens kvalite och 
utförande, i och med att man varken äger fastigheten som verksamheten bedrivs i, eller 
sköter driften själv. 
Risken är därmed stor, visar tidigare erfarenheter, att vi kan bli stående med en utförare 
som inte fullföljer det som skattebetalarna i Nynäshamn betalar dem för att göra, och att 
våra äldre därmed inte kommer att få den vård som de verkligen förtjänar och har rätt till. 

Då kommunen, med det beslut som togs idag, varken kommer att äga fastighet eller entre
prenad, så är möjligheterna att stoppa eller ta bort den utförare som inte sköter sitt upp
drag mycket små, eller kanske till och med obefintliga. 

Jämförelseexempel 

Nynäshamns kommun har under pågående Covid-19-pandemi klarat sig exceptionellt bra 
jämfört med i stort sett alla jämförbara kommuner i hela landet. Så pass bra att kommu
nen uppmärksammats i såväl lokal, som regional och rikspress. 

Orsaken till att det gått så bra och vad som skiljer Nynäshamns kommun särskilt från de 
andra kommunerna i länet, är att alla våra VåBo ännu är i egen regi och det endast finns 
ett fåtal utförare på Hemtjänst. Resten av Stockholmskommunerna har att hantera flertalet 
utförare. 

I rapporter från flertalet andra kommuner har t.ex svårigheter att samordna privata utfö
rare med kommunernas visat sig vara en delorsak till högre spridning av Covid-19. 
Det finns exempel där privat utförare vägrat att lämna ifrån sig covidsjuka till kommunala 

samordnade covidavdelningar, eftersom man inte velat tappa ersättningen för den sjuke. 
Pengar har hos dessa privata utförare med andra ord visat sig ha större värde än liv. 



Att öppna upp för den typen av svårigheter och tappa kontroll över en så viktig verksam
het, går emot all logik och kommer med all sannolikhet att visa sig vara ödesdigert. 

En kommunal utförare har aldrig ett vinstintresse i sin verksamhet och uppdraget utförs då 
heller inte med stressande överskottsjakt i tankarna. Dock förhåller man sig ändå naturligt
vis till en budget. 

I del efter del av utredningsrapporterna som ledde fram till beslut om upphandling av ent
reprenad, påtalas hur kostnadseffektiva kommunen är i sitt utförande av vård och om
sorgsboende, samt vilket bra gensvar man får på kvaliten. 
Än mer besynnerligt att man då ändå väljer att lägga ut ett nytt boende på entreprenad, 
då det kommer att bli både dyrare för skattebetalarna och det utan garanti för högre eller 
ens jämförbar kvalite. 

Slutord 

Vänsterpartiet i Nynäshamn vill med ovanstående vidhålla att det, med all den kunskap vi 
har gällande Våbo i kommunen, hade varit betydligt klokare att bygga och driva ett nytt 
vård- och omsorgsboende i egen regi. 

För Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun 

Bernt Månsson

Ledamot kommunstyrelsen, Vänsterpartiet Nynäshamn 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-24 

Avslagsyrkande beträffande upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsboende 

 
Vår vision 
Vi vill se decentraliserade, mindre enheter för vård- och omsorgsboende. Vi vill att man ska kunna bo 
kvar där man har bott tidigare, om man så önskar. Vi vill därför att det ska finnas vård- och 
omsorgsboende i vår kommuns olika delar, t.ex. i Ösmo, på Torö, i Sunnerby, i Stora Vika, i Segersäng 
och i orten Nynäshamn. Det behövs även trygghetsboende med samlingsplatser i dessa kommundelar. 
Vi ser ett akut behov av vård- och omsorgsboende på framför allt tre platser i vår kommun: Ösmo, 
Sunnerby och orten Nynäshamn. För att erbjuda fler platser i Sunnerby, är det en bra lösning att 
Sunnerbo byggs ut på intilliggande fastighet. Beträffande Ösmo föreslår vi en mer central placering för 
det nya boendet än Tallåsen. 
 

Stark befolkningsökning på landsbygden 
Enligt vår kommuns befolkningsprognos fram till 2028 så kommer det ske en stark ökning av 
befolkningen på landsbygden, vilket kommer resultera i att fler invånare bor på landsbygden än i orten 
Nynäshamn, se tabell hämtad från befolkningsprognos sist i dokumentet. 
 

Ökad kvalitet på vård och omsorg 
Vi vill förbättra omsorgen med god omvårdnad och likvärdig kvalitet i hela vår kommun. Vi vill öka 
resurserna för dessa kommunala kärnverksamheter. Våra äldre ska kunna välja mellan olika 
boendeformer och högkvalitativ mat serveras i vård- och omsorgsboendens egna matsalar. Dementa 
vårdas på separat avdelning av medarbetare med specialistkompetens. Fler LSS-boenden byggs och 
integrerade mötesplatser för vuxna med funktionsvariation skapas. 
 

Alternativa driftsformer 
När det gäller alternativ för driftsformer, kan vi tänka oss en kombination av nedanstående alternativ:  1

 

1 “Analys av behovet av vård och omsorgsplatser samt underlag för framtida inriktningsbeslut Dnr. KS/2019/0535/019-51”, s. 13. 
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Yrkande 
 
Vi yrkar på avslag angående socialnämndens beslut om att upphandla 50-60 vård- och omsorgsplatser 
i extern regi.  
 
Vi vill istället att följande alternativ utreds: 
 
Alternativ 1: 
 

1. Byggnation av vård- och omsorgsboende i Sandhamn med 30-50 platser, där vår kommun äger 
marken.  

2. Vår kommun bygger och driver vård- och omsorgsboendet.  
 
Alternativ 2: 
 

1. Ovanstående förslag att upphandla  30-50 vård- och omsorgsplatser genom en driftentreprenad 
i orten Nynäshamn. 

2. Utöver fastslagen budgetram, bevilja förvaltningen att direktupphandla konsultstöd för 
framtagande av förfrågningsunderlag. 

3. Option på återköp inom fem år från färdigställandet.  
 

Alternativ 3: 
 

1. Att Nybo bygger vård- och omsorgsboende med 30-50 platser i orten Nynäshamn 
2. Att vår kommun driver vård- och omsorgsboendet.  

 
Utredning av utökning av Sunnerbo 
Förutom att utreda kostnaderna för ovanstående alternativ, vill vi att all nybyggnation av vård- och 
omsorgsboende sprids i hela vår kommun. Vi yrkar därför dessutom på att kostnader tas fram för en 
utökning av Sunnerbo med ett 20-tal platser för att erbjuda fler platser på vård- och omsorgsboende 
även i kommundel Sorunda. Sedan tidigare finns det beslut på att ett vård- och omsorgsboende ska 
byggas i Ösmo. Som vi har skrivit här ovan, är det viktigt att det finns vård- och omsorgsboende i hela 
vår kommun. Det finns gott om mark intill Sunnerbo, så det handlar om att göra om detaljplanen och 
bygga till Sunnerbo.  
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden, 
samt i kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 231/20, särskilt yttrande och yrkande.  

 

Upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsplatser. 

Bakgrund:  

Kommunen behöver utöka antalet platser i vård- och omsorgsboende med cirka 38 platser samt 

ersättningsplatser för Lotsen totalt ca 52 platser. Detta har sedan omprövats på olika sätt 

beroende på hela tiden förändrade förutsättningar för tillbyggnader/nybyggnation. Med den 

åldersutveckling som är prognostiserad kommer det tämligen snabbt att behövas fler platser. 

Detta är väl beskrivet i det äldrepolitiska programmet antaget av kommunfullmäktige i 

Nynäshamn. Utbyggnaden av platser på andra ställen i kommunen har tidigare diskuterat och 

förslag har presenterats. Det senaste förslaget var att sprida på platserna över hela kommunen 

och tillgängliggöra omsorg i hela kommunen. Socialdemokraterna står bakom idén att tillgänglig 

göra vård- och omsorgsboende i alla kommundelar. Kommunen startade en utredning om att 

bygga till de befintliga vård- och omsorgsboenden i Ösmo och Sorunda. Utredningen fokuserade 

på att bygga ut på höjden och tittade inte på möjligheten att bygga ut boenden på bredden. 

Tillbyggnad på bredden är möjligt då kommunen äger mark intill de båda vård- och 

omsorgsboenden.  

Kommunen konstaterade senare att utbyggnad på höjden inte var möjligt och lämnade därefter 

tanken om att tillgänglig göra vård- och omsorgsplatser i hela kommunen.  

Kommunen har därefter för en dialog med en enskild exploatör med mark som kan 

detaljplaneras för ett vård- och omsorgsboende i centrala Nynäshamn.  

Nynäshamns kommun har sedan tidigare beslutat om detaljplan i Källberga där det på sikt 

kommer utvecklas cirka 700 nya bostäder. Den aktuella exploatören har detaljplanerad mark för 

ett vård- och omsorgsboende. Vid samtal med den aktuella exploatören kan även denna leverera 

50-60 omsorgsplatser.  

Kommunen avser genom politiska beslut att upphandla en aktör som ska bygga, samt drifta 

omsorgsverksamheten i egen regi och att kommunen ska hyra platser på långtidskontrakt. Detta 

är en riskabel och oekonomisk lösning. Kommunen har inte genomfört en utredning där 

kostnader jämförs mellan att kommunen bygger eget boende och driver äldreboendet i egen regi 

mot att hyra platser på långtidskontrakt hos en privat entreprenör.  

Socialnämnden har fattat beslut i oenighet i denna strategisk viktig fråga att upphandla ett vård-

och omsorgsboende samt att densamma ska driftas av en privat entreprenör. Frågor av denna 



 
karaktär som påverkar den kommunala ekonomin i tiotal år framöver är det extra viktigt med 

enighet.  

Socialdemokraterna anser det oklokt att bara upphandla platser då det är känsligt ur 

kontrollsynpunkt (vi kan inte gå in och ta över om vi inte har ett hus), upphandlingsmässigt (hur 

stor chans är det att någon annan bygger ett nytt hus på 3 år), vi har ingen kontroll över att 

platserna ökar i pris då vi inte i tvisteklausul kan säga åt dem att lämna då de antingen äger eller 

har kontrakt med fastighetsägaren.  Alla partiers inställning syns väldigt klart i protokoll som 

finns i § 84/20 SON/2020/0045/001-16 Upphandling av driftentreprenad, vård- och 

omsorgsplatser.  

Partier som skriftligt yttrat sig i ärendet och är SN, V, S och PPiN.  

Socialdemokraterna yrkar; 

- Att ärendet återremitteras för att kostnader på lång samt kort sikt belyses mellan att äga, 

drifta och hyra ett vård- och omsorgsboende.  

- Att utreda möjligheten att kombinera vård. Och omsorgsboendet med andra 

boendeformer med lägre omhändertagandeformer i boendets närområde.  

- Att Socialnämnden i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för:  

1. Att i första hand bygga VÅBO i egen regi för att få en investering som ökar i värde 

samt kontroll över hyrorna på lång sikt.  

2. Att i andra hand utreda möjligheten för kommunens bostadsbolag att bygga ett 

äldreboende för att ha en investering som ökar i värde samt kontroll över hyrorna på 

lång sikt.  

 Vårt antagande: i. 

  Kommunen får en lägre kostnad vid byggnation i egen regi.  

 Kommunen har rådighet över fastigheten och lokalerna vid byggnation i 

egen regi. Det innebär större möjligheter för anpassning vid en eventuell 

förändring av lokalbehovet.  

 Tid för markförvärv är obefintligt vid byggnation i egen regi, kommunen 

äger redan fastigheten.  

3. Att i tredje hand upphandla en vård- och omsorgsboendefastighet med option på 

återköp inom 5 år från färdigställandet.  

4. Att förutom ovanstående utreda möjligheten till ett vård- och omsorgsboende 

alternativt trygghetsboende i kooperativ form. 

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 232/20 KS/2019/0247/055 

Avtal mellan STIM och Nynäshamns kommun gällande 
kommunens musikanvändning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

1. godkänna framtaget avtalsförslag mellan Stim och Nynäshamns kommun, 
2. uppdra till kommundirektören att underteckna det godkända avtalet, samt  
3. internt fördela kostnaderna för musikanvändning mellan kommunens nämnder utifrån 

nyttjande och ansvar. 

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Stim har förhandlat fram ett nytt normalavtal för 
musikanvändning i kommunal verksamhet för åren 2016-2021. Kommunen uppmanas att teckna ett 
eget kommunavtal med Stim för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom 
kommunal skola, omsorg och musik på jobbet, samt i övrigt tillse att kommunen har en heltäckande 
licens. 

Stim har översänt ett avtalsförslag till kommunen. För att tillgodose kommunens skyldigheter enligt 
upphovsrättslagen anser förvaltningen att kommunen bör teckna föreslaget avtal med Stim för 
kommunens musikanvändning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

1. godkänna framtaget avtalsförslag mellan Stim och Nynäshamns kommun, 
2. uppdra till kommundirektören att underteckna det godkända avtalet, samt  
3. internt fördela kostnaderna för musikanvändning mellan kommunens nämnder utifrån 
nyttjande och ansvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

1. godkänna framtaget avtalsförslag mellan Stim och Nynäshamns kommun, 
2. uppdra till kommundirektören att underteckna det godkända avtalet, samt  
3. internt fördela kostnaderna för musikanvändning mellan kommunens nämnder utifrån 

nyttjande och ansvar. 
 

______ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2019/0247/055-9 
SKR:s cirkulär 19:62 - Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021 
Förslag till avtal mellan STIM och Nynäshamns kommun, KS/2019/0247/055-13 

Skickas till: 
Akten  
STIM, kommuner@stim.se (undertecknat avtal)  
Kommundirektör  
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 232/20 
 
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomi 
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§ 233/20 KS/2020/0368/260 

Förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170 i 
stationsområdet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till planeringsavdelningen att i samarbete med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram underlag för markanvisning vid stationsområdet. Syftet är 
att markanvisa och detaljplanera för någon typ av publik verksamhet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Bernt Månsson (V) och Lena 
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

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

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

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har kontaktats av två olika aktörer som visat intresse för att etablera 
snabbmatsrestaurang med drive thru-utformning i Nynäshamns stad. Aktörerna är främst 
intresserade av en lokalisering i anslutning till väg 73, gärna i närheten av infarten till 
Gotlandsfärjorna. 
  
Förvaltningen har undersökt ett antal lokaliseringar i området. På en plats i anslutning till 
infartsparkeringen vid Nynäshamns station påbörjades detaljplanering för en hamburgerrestaurang 
för cirka 20 år sedan. Planläggningen avbröts när snabbmatskedjan drog sig ur projektet. Denna 
lokalisering har undersökts igen, men eftersom att den tar relativt stora delar av infartsparkeringen i 
anspråk anses den inte aktuell. Istället har förvaltningen undersökt fastigheten Nynäshamn 2:170, 
där det idag ligger en mindre hamburgerrestaurang med tillhörande kiosk. Fastigheten ägs av 
kommunen och näringsidkaren har ett arrendeavtal. Med tanke på den mycket centrala placeringen 
mellan pendeltågsstationen och centrum anser förvaltningen att marken kan användas bättre. 
Etablering av en större publik verksamhet, gärna med generösa öppettider, skulle ge mer liv och 
rörelse i området under kvällstid. Det kan stärka tryggheten för de som rör sig till och från stationen 
eller gästhamnen.  
 
Snabbmatsrestauranger med drive thru är målpunkter som drar till sig mycket trafik. Lokaliseringen 
mellan busstationen, infarten till Gotlandsterminalen och infartsparkeringen gör att trafikfrågorna 
kommer att vara centrala i en eventuell detaljplanering. Det är av stor vikt att ny bebyggelse på 
platsen inte skapar en barriär för gående, cyklister och annan trafik till eller från tåget eller 
Gotlandsfärjorna. En eventuell markanvisning på platsen behöver dock inte uteslutande handla om 
snabbmatsrestauranger. Anbudsunderlaget kan utformas för att tillåta alla typer av publika 
verksamheter. Med tanke på det goda läget bedömer förvaltningen att intresset kan vara stort.  
Den centrala placeringen mellan hamnen och staden, alldeles intill pendeltågsstationen, gör att 
bebyggelse behöver utformas på ett attraktivt sätt så att den passar in i omgivningen. Platsen är 
idag präglad av ytkrävande trafikområden och vägen till centrum behöver bli tydligare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av nedanstående alternativ: 
 
Alternativ A: Ge i uppdrag till planeringsavdelningen att i samarbete med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram underlag för markanvisning vid stationsområdet. Syftet är  
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§ 233/20 
 
att markanvisa och detaljplanera för någon typ av publik verksamhet. 
  
Alternativ B: Inte inleda något projekt på platsen i dagsläget. Fastigheterna kan utredas när ett 
större grepp tas om stationsområdet och eventuellt gästhamnen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till planeringsavdelningen att i samarbete med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram underlag för markanvisning vid stationsområdet. Syftet är 
att markanvisa och detaljplanera för någon typ av publik verksamhet. 

Föredragande 
Samhällsplanerare Albin Törnberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Tommy Cumselius (M) och Bengt-Göran Pettersson 
(KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till alternativ B i förvaltningens förslag med följande tillägg: 

- Att kommunstyrelseförvaltningen ska återkoppla med en tidplan för genomförande av ett 
planprogram för hela hamnområdet från hamngatan till piren. 

Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) och yrkar bifall till alternativ B i förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till alternativ B i förvaltningens förslag. 
2. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att:  

1. bifalla arbetsutskottets förslag. 
2. avslå Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande 

 
_____ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Kartbilaga 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
MSN  
Planchef  
  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-24 

Yrkande angående förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170 i stationsområdet 

 
Yrkande 
Vi yrkar enligt alternativ B i handlingarna: Inte inleda något projekt på platsen i dagsläget. Fastigheterna 
kan utredas när ett större grepp tas om stationsområdet och eventuellt gästhamnen.  
 
Vi anser att det först behövs en översiktlig plan för stationsområdet och gästhamnen. Den föreslagna 
markanvisningen vid stationsområdet riskerar att blockera framtida större, mer betydelsefull utveckling. 
Detta gäller inte minst då den politiska ledningen har aviserat att kommunen återigen ska väcka liv i den 
visionära stadsplan som vår kommun fick 2012 som gåva av Urban City Research inom Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Se även utredning från 2016: “Utvecklingen i Nynäshamns södra 
hamnområde på kort, mellan och lång sikt”, KS/2016/0086/559-2, Diarienummer: MSN 2016/0039. 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden, 
samt i kommunfullmäktige 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 233/20, särskilt yttrande.  

 

Förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170 i stationsområdet. 

Bakgrund:  

Förvaltningen har blivit kontaktad av snabbmatsrestauranger som vill etablera sig nära 

Nynäshamns station. Den mark som pekas ut är där kiosken och hamburgerbaren invid stationen 

i Nynäshamn är placerad. Marken är av stor strategisk karaktär och är en knytpunkt för vidare 

exploatering i området. En exploatering av en snabbmatskedja på central mark hindrar framtida 

utveckling och står i stark motsatts till den så kallade Ax:son Jonsson gåvan och de illustrationer 

arkitekt Kjell Forshed utvecklat för många år sedan.  

Den populära stadsplanen har legat som underlag i många politiska utspel av positiv natur från 

flertalet partier utan att det för den delen varit någon ideologisk skillnad. I Nynäshamnsposten 

uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng om att planprogram ska startas för 

området mellan den g:a stationsbyggnaden och tågperrongen. Där ska kommunen undersöka om 

det kan byggas en drive true restaurang för en hamburgerkedja.  

Platsen för en hamburgerkedja är mycket illa vald och hotar att sätta den populära stadsplanen i 

sank. Det är därför bättre att erbjuda en hamburgerrestaurang möjligheten att etablera sig i 

området runt telegrafen och bensinviken. Stockholms hamnar har tidigare meddelat kommunen 

att de avser flytta infarten till färjeterminalen mot bensinviken. En snabbmatskedja kan därför få 

ett bredare och mer långsiktigt kundunderlag om placering kan möjliggöras i anslutning till väg 73 

och bensinviken.  

Socialdemokraterna ser däremot mycket positivt till att Kommunstyrelseordförande Harry 

Bouveng prioriterar resurser att igångsätta stadsplanen med ett planprogram i hamnområdet. I 

enlighet med Ax:son Jonsson gåvan behöver planprogrammet omfatta stråket från hamngatan till 

stationsområdet. Under valet 2018 lovade Moderaterna att ett seniorboende skulle utvecklas på 

platsen där den g:a förskolan Ankaret var placerat. Dessa löften kan infrias om planprogrammet 

omfattas av stråket mellan hamngatan och hamnen.  

 Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt något av nedanstående alternativ: 

ALTERNATIV A:  Ge i uppdrag till planeringsavdelningen att i samarbete med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram underlag för markanvisningen vid stationsområdet. Syftet 

är att markanvisning och detaljplanera för någon typ av publik verksamhet. 



 
ALTERNATIV B: Inte inleda något projekt på platsen i dagsläget. Fastigheterna kan utredas när 

ett större grepp tas om stationsområdet och eventuellt gästhamnen.  

Socialdemokraternas yrkande; 

Socialdemokraterna anser att alternativ B är det bäst strategiska beslutet.  Men anser likt 

Kommunstyrelseordförande att ett planprogram för hamnen är viktigt att påskynda.  

Socialdemokraterna yrkar därför att; 

Kommunstyrelseförvaltningen ska återkoppla med en tidplan för genomförande av ett 

planprogram för hela hamnområdet från hamngatan till piren.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i Opposition.  
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§ 234/20 KS/2020/0336/260 

Markanvisning för skola i Segersäng 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 1.  Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en markanvisning genom   
  anbudsförfarande. I samband med det ska förvaltningen även undersöka   
  avstyckningsmöjligheterna och hur stor del av fastigheten som bör upplåtas för   
  markanvisning.  
 2.  Under arbetet med att förbereda en markanvisning ska även barn- och utbildningsnämnden 
  få möjlighet att yttra sig i frågan.  
 3.  Underlaget ska beslutas i kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning, reservationer och särskilda yttranden  
Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Inger Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Ärendet 
Kommunen har kontaktats av en byggaktör som vill undersöka möjligheterna att köpa mark för att 
kunna bygga en skola i Segersäng. Aktören uppger att man vill uppföra en F-3-skola som ska drivas 
i privat regi. I slutet av 2019 undersökte förvaltningen behovet av en skola i Segersäng (bilaga A).  
 
Elevunderlaget bedömdes då vara för lågt för att kunna motivera etablering av en ny skola. Antalet 
barn minskar dessutom under det kommande årtiondet. Lokalförsörjningsplanen innehåller inga 
planer på en skola i Segersäng.  
 
Fastigheten i fråga, Själv 5:187, är drygt 46 000 m² stor. Den är planlagd för skoländamål i 
detaljplan Dp789. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av följande alternativ, där förvaltningen förordar alternativ 
A: 
 
Alternativ A:  
Kommunstyrelsen beslutar att inte inleda något arbete med en markanvisning. Skolfastigheterna i 
Segersäng förblir i kommunens ägo och kan utnyttjas när behov finns.  
 
Alternativ B:  
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 1.  Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en markanvisning genom   
  anbudsförfarande. I samband med det ska förvaltningen även undersöka   
  avstyckningsmöjligheterna och hur stor del av fastigheten som bör upplåtas för   
  markanvisning.  
 2.  Under arbetet med att förbereda en markanvisning ska även barn- och utbildningsnämnden 
  få möjlighet att yttra sig i frågan.  
 3.  Underlaget ska beslutas i kommunstyrelsen.  
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§ 234/20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 1.  Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en markanvisning genom   
  anbudsförfarande. I samband med det ska förvaltningen även undersöka   
  avstyckningsmöjligheterna och hur stor del av fastigheten som bör upplåtas för   
  markanvisning.  
 2.  Under arbetet med att förbereda en markanvisning ska även barn- och utbildningsnämnden 
  få möjlighet att yttra sig i frågan.  
 3.  Underlaget ska beslutas i kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till alternativ A i förvaltningens förslag. 

Lena Dafgård (SN), Bengt-Göran Petterson (KD) och Theresia Bergendahl (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till alternativ A i förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

_____ 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
PM angående fråga om skola i Segersäng (daterat 2019-12-03) 
Lokalförsörjningsplan  
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef  
BUN 
  



 
Kommunstyrelsen (2020-09-24)  

 

 

Ärende: 234/20, särskilt yttrande och yrkande.  

 

Markanvisning för skola i Segersäng.  

Bakgrund:  

Vi socialdemokrater har under det senaste året tagit fram ett samhällsbyggnadsprogram som nu 

publicerats. Programmet kommer att vara vägledande vid våra ställningstaganden av 

översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Huvudrubriken för programmet är:  

Människan i centrum när hela kommunen skall utvecklas. 

Vår hembygd, Nynäshamns kommun, har förutsättningar att erbjuda det bästa av landsbygdens, 

småstadens och skärgårdens kvalitéer där människor vill bosätta sig och leva. Kommunen är en 

del av den snabbast växande regionen i norra Europa. Tillväxten i regionen skapar massor av 

positiva delar där bl.a. företag kan växa och utvecklas. Det negativa är bostadsbristen i Stockholm 

och de närliggande kommunerna. Den driver upp priserna på bostäder, vilket begränsar 

företagens och regionens utveckling. 

Befolkningstillväxten i regionen har de senaste åren främst bestått av arbetskraftsinvandring och 

ett stort positivt födelsenetto. 

För att kommunen skall klara utmaningen med en åldrande befolkning så är ett tillskott, med nya 

barnfamiljer och andra yrkesverksamma, en bra förstärkning som säkrar kommunens 

skatteintäkter för många år framåt.   

En effekt av bostadsbristen och de höga priserna är att barnfamiljer gärna väljer att flytta ut från 

regionen till bostäder, ofta till villor eller radhus. Skälen till det är flera, men en viktig faktor är att 

man söker bostäder i områden i en mer mänsklig skala och bostäder som inte kostar lika mycket 

som de gör i Stockholmsregionens mer centrala områden. 

Vår kommun är till ytan en av de större kommunerna i regionen. En kommun med stora 

områden som är att betrakta som storstadsnära landsbygd dit många människor söker sig för att 

slippa storstaden och för att kunna utveckla några av sina intressen t.ex. med hästar, med 

ekologisk odling eller andra naturnära verksamheter. Med allt som vår kommun har att erbjuda 

har vi möjlighet att utveckla områden i en mänsklig skala och att vara ett attraktivt alternativ för 

barnfamiljer och andra som kanske annars väljer att lämna regionen. Tillgången till pendeltåg och 

motorväg medför att vi har goda kommunikationsmöjligheter. Med pendeltåg är restiden från 

Segersäng ca 40 minuter och från Nynäshamn ca 60 minuter till Stockholms innerstad. 



 
Det pågående arbetet med kommunens översiktsplan skall vara vägledande för kommunens 

fortsatta utveckling och hur det framtida byggandet skall utformas under de närmsta 10 till 30 

åren. När nytt byggande planeras, såväl bostäder, skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden 

som lokaler för verksamheter och arbetsplatser, så måste dessa utformas så att de ansluter till den 

befintliga bebyggelsemiljön.  

Då bostadsmarknaden till stor del styrs av privata fastighetsägare och investerare, är det viktigt att 

kommunen har en långsiktig planering för hur våra olika kommundelar skall utvecklas. Vi måste 

planera för bostadsområden i en mänsklig skala som är attraktiva för unga familjer. Med 

bostadsmiljöer där barn tryggt kan växa upp. 

Socialdemokraterna vill att kommunens planering och markstrategi skall bidra till att 

Nynäshamns kommun kan erbjuda attraktiva bostäder anpassade för livets alla skeenden. 

För att motverka ensamhet vid åldrandet bör varje kommundel ha vård- och omsorgsboenden, 

trygghetsboenden samt seniorbostäder som möjliggör ett fortsatt aktivt liv, även om åldern sätter 

nya begränsningar. Kommunen måste nu ta fram ta fram beräkningar över behovet av dessa 

bostäder så att översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna gör plats för dessa behov 

och att man avsätter mark för att kunna genomföra byggnationen.  

I vårt tidigare remissvar, som fortfarande gäller och är en del till detta svar, pekade vi på viktiga 

områden som vi vill skall ges möjlighet att utvecklas. En förutsättning för detta är att de allmänna 

kommunikationerna utvecklas t ex med vårt förslag om en ny busslinje som förbinder 

pendeltågsstationerna i Ösmo och Segersäng och som går förbi Sorunda och sedan vänder vid 

Landfjärden.  

Vi anser att detaljplanearbetet för Landfjärden bör utökas till att även omfatta de delar som ingick 

i det tidigare planprogrammet, men även omfatta delar av kommunens mark efter gamla 73:an 

och upp mot motorvägen. 

Kommunen bör även utreda om ett verksamhetsområde på sydöstra sidan av trafikplatsen är 

möjlig. 

Om VA- planen ändras, så att områdena i den södra skärgården inte omfattas av kommunalt VA, 

måste ett nytt program för dessa orter tas fram. 

När arbetet med översiktsplanen nu går vidare är det av stor vikt att kommunen tar fasta på 

rekommendationerna i organisationsutredningen som Startpoint har lämnat. 

”Nynäshamns kommun har behov av en långsiktig utvecklingsorienterad och väl 

förankrad vision. En vision som ger perspektiv på utveckling av kommunen fram till 

tidsperioden 2040 – 2050. En vision med en bred förankring mellan de politiska partierna, 

men också mellan invånare, näringsliv och övriga intressegrupper i Nynäshamns 

kommun. En vision som pekar ut en positiv och engagerande inriktning och blir ett stöd 

för förvaltningsorganisationen i dess utövande och med fokus på utveckling av hela 

kommunen.” 



 
”Det är också viktigt att det finns tydliggjorda politiska prioriteringar och mål med 

utgångspunkt från den långsiktiga visionen. ”   

 

Beslut i ärendet om markanvisning för skola i Segersäng.  

Befolkningen i Sorunda beräknas öka med cirka 40 procent framtill 2028.  

Framtill 2022 ökar antalet barn med cirka 70 barn för att därefter öka med drygt 180 barn fram 

till 2028. Inom perioden och där detaljplan tillåter kommer följande bebyggelse att ske; Bostäder- 

20 st Fagervik, 40 st Enby, 20 st Hoxla, 30 st Gudby och 100 st i Sunnerby.  

Enligt av kommunfullmäktige beslutade bostadsförsörjningsplan förväntas Nynäshamns 

kommun bygga 4 250 nya bostäder framtill år 2030 och där minst 1000 bostäder planers i 

Sorunda.   

I underlag till beslut hänvisar förvaltningen till att underlag för skola i Segersäng inte finns 

samtidigt vet vi att Sorunda är i starkt behov av skolplatsförstärkning. Socialdemokraterna anser 

att en ny skola i Fagervik F-3 för cirka 200 barn är större prioritet än att till dagsdatum börja med 

en markanvisning för skola i Segersäng.  

Socialdemokraterna anser att en översiktsplan för Segersäng först ska arbetas fram innan 

lösryckta marker i eller i anslutning till Segersäng börjar avyttras och detaljplaneras.  

Med en tvärpolitisk antagen översiktsplan med tydliggjorda politiska prioriteringar och mål med 

utgångspunkt i en långsiktig vision får vi ett samhällsbygge som håller ihop.  

Socialdemokraterna yrkar därför: 

ALTERNATIV A 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 235/20 KS/2009/0149/251 

Information gällande § 16 bullerskyddsåtgärder i mark- och 
exploateringsavtal för Norvik 
Kommunstyrelsens beslut 
kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge förvaltningen i uppdrag att meddela Stockholms Hamnar att kommunen anser att 
exploateringsavtalets åtagande inte är uppfyllt genom uppförande av nuvarande lösning av 
bullerplank 

- ge förvaltningen i uppdrag att meddela att kommunen fortsatt förväntar sig att Stockholms 
Hamnar uppför ett bullerskydd motsvarande det som redovisas i utredningen till 
detaljplanen 

- ge mandat till kommundirektören att utifrån Kommunstyrelsens beslut och diskussion 
förhandla och godkänna en lösning av bullerplankets utformning och uppförande 

- i det fall förvaltningen inte får gehör enligt ovan ska förvaltningen gå vidare med § 29 i 
mark- och exploateringsavtalet 

- förvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen om händelseutvecklingen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Inger Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
I avtalet (bilaga 1) finns det ingen tydlig beskrivning av bullerskyddets exakta utformning. 
Paragraferna gällande bullerskyddet är sparsamt formulerade.  
 
I dialogen med Stockholms Hamnar (SH) har förvaltningen motiverat sin utgångspunkt med 
avstamp i den utredning WSP tog fram i samband med framtagandet av detaljplanen (bilaga 2). 
Text och illustrationer från nämnda utredning återfinns även i plan- och genomförandebeskrivningen 
för detaljplanen. I utredningen föreskrivs ett fyra meter högt bullerplank för att det ska ge en 
märkbar skillnad på ljudnivån samt att skärmen utgör ett visuellt skydd vilket i sig kan minska risken 
för störning. 
 
Under projektets genomförande planerade SH inledningsvis att uppföra ett bullerplank på en cirka 
1,5 m hög befintlig jordvall inom Trafikverkets vägområde för väg 73. Bullerplanket som skulle 
placeras på jordvallen var cirka två meter högt men förvaltningen var positiv till lösningen då 
relationen mellan plankets överkant och vägbanan skulle bli ungefär den samma som om ett 
bullerplank om fyra meter placerats utanför vägområdet. Även Trafikverkets representanter i 
projektet var positiva till lösningen. Senare vid tillståndsprövningen sa Trafikverket dock nej till att 
uppföra anläggningen inom vägområdet, vilket ändrade förutsättningarna.  
 
SH har i en kompletterande bullerutredning (bilaga 3) visat att beställt plank (cirka två meter högt) 
ger en bullerreducerande effekt ungefär motsvarande den nivån som nämns i utredningen till 
detaljplanen även vid en ny placering precis utanför vägområdet. 
 
Förvaltningen har i dagsläget inga synpunkter på bullerreduceringen men är av uppfattningen att 
det visuella skyddet kommer att vara sämre än om planket stod på jordvallen inom vägområdet 
alternativt om det var fyra meter högt och placerat precis utanför vägområdet.   
 
SH har redovisat att det finns möjlighet att öka det visuella skyddet genom att montera en spaljé på 
bullerplanket (bilaga 4). SH uppskattar kostnaden till ca 2 000 kr/m vilket summeras till cirka  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 235/20 
 
400 000 kr för hela bullerplankets längd. SH vill inte ta den kostnaden. I samband med att 
bullerplanket uppförs har SH dock garanterat att det byggs starka fundament som möjliggör en 
senare komplettering med spaljén utan att det föreligger behov av förstärkningar av konstruktionen. 
 
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-03, § 201. När protokollet skulle 
justeras uppstod oeniga om vad som hänt vid sammanträdet, varför ärendet överlämnades till 
kommunstyrelsen för ny behandling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar att kommunstyrelsen ska: 

- ge förvaltningen i uppdrag att meddela Stockholms Hamnar att kommunen anser att 
exploateringsavtalets åtagande inte är uppfyllt genom uppförande av nuvarande lösning av 
bullerplank 

- ge förvaltningen i uppdrag att meddela att kommunen fortsatt förväntar sig att Stockholms 
Hamnar uppför ett bullerskydd motsvarande det som redovisas i utredningen till 
detaljplanen 

- ge mandat till kommundirektören att utifrån Kommunstyrelsens beslut och diskussion 
förhandla och godkänna en lösning av bullerplankets utformning och uppförande 

- i det fall förvaltningen inte får gehör enligt ovan ska förvaltningen gå vidare med § 29 i 
mark- och exploateringsavtalet 

- förvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen om händelseutvecklingen. 

Patrik Isestad (S) yrkar att 

- kommunen ska genomföra en extern genomlysning av avtal, kostnader och utförande 
mellan kommunen och Stockholms hamnar, för att undersöka om ärendet kan drivas 
rättsligt. Detta ska genomföras om inte förhandling i ett senare skede är till Nynäshamns 
kommuns fördel. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Harrys Bouvengs (M) yrkande. 

_____ 

Beslutsunderlag 
1. Mark och exploateringsavtal 
2. Bullerskärm utmed väg 73, WSP 2009 
3. PM bullerskydd vid Hacktorp Akustikkonsulten 2020 

Skickas till: 
Akten 
Planeringschefen 
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§ 236/20      KS/2020/0031/008 

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Planeringschef Mikael Gustafsson rapporterar från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen. 

 
_____ 
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§ 237/20      KS/2020/0032/008 

Rapport näringslivsfrågor 
T.f näringslivschef Nina Munters rapporterar om näringslivsfrågor, bl.a. hur Covid-19 påverkat 
näringslivet i Nynäshamn. 

Kommundirektör Carolina Pettersson meddelar att Södertörnskonferensen har ställts in. 

_____ 
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238/20        KS/2020/0089/008 

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om att: 

- de förtroendevalda kommer att få tillgång till mer surf, vilket förhoppningsvis leder till bättre 
åtkomst till möteshandlingarna. 
 

- det kommer att genomföras en kommunal trygghetsundersökning inom kort, trots att 
polisen nyss genomfört en trygghetsundersökning. Polisens undersökning var inte lokalt 
förankrad varför undersökningarna inte kunde synkroniseras. 

_____ 
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§ 239/20  

Internhyresavtal 
Kommundirektör Carolina Petterson informerar om att det nya förslaget till internhyresavtal har 
beaktats i mål- och budgetarbetet.  

Alf Olsson, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, och Claes Kilström, fastighetschef 
informerar om förslaget till nytt internhyresavtal. Det nya avtalet ska bland annat vara enkelt att 
förstå av alla i organisationen och underlätta långsiktig planering. I förslaget har förtydliganden 
gjorts gällande gränsdragningslistan och rutinbeskrivningar vid händelser i fastigheter. 

Planen är att det nya internhyresavtalet ska beredas så att beslut kan fattas under 2020 för att 
avtalet ska kunna träda i kraft 2021. 
 
_____ 
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§ 240/20  

Fastighetsavdelningen - återkoppling 
Alf Olsson, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, och Claes Kilström, fastighetschef 
informerar om statusen för påbörjat arbete med kvalitetslyftet inom fastighetsavdelningen. 

 
_____ 
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§ 241/20  

Återkoppling polisens trygghetsundersökning 
Information gavs under § 238. 

 
_____ 
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§ 242/20 KS/2020/0003/002 

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

Ärendet 
Mark- och exploateringschefen har tecknat servitutsavtal, fastigheten Själv 5:73.  
KS/2020/0370/260-2.  
 
Tf. mark- och exploateringschef har beslutat om grävningstillstånd för ledningsnedläggning i 
kommunal mark inom fastigheten Vansta 3:1 och Vansta 5:2. KS/2020/0314/517-2 
 
Tf. mark- och exploateringschef har beslutat om grävningstillstånd för ledningsnedläggning i 
kommunal mark inom fastigheten Grödby 2:30. KS/2020/0311/517-2. 
 
Tf. mark- och exploateringschef har beslutat om grävningstillstånd för ledningsnedläggning i 
kommunal mark fastigheten Nynäsgård 1:2. KS/2020/0313/517-2.  
 
Tf. mark- och exploateringschef har undertecknat ombudsfullmakt i Lantmäteriärenden. KS/2020-
003/002-17. 
 
Planeringschefens beslut om bygglov och startbesked för nybyggnad av förrådsbyggnad, 
Masurbjörken 1. KS 2020/0298/291-7. 

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Skickas till 
Akten 
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§ 243/20 KS/2020/0030/069 

Skrivelser och beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna. 

Ärendet 
Dataskyddsombudets granskningsrapport över personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens 
verksamheter, 2020-08-31.  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds protokoll 2020-08-26. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna. 
 
______ 

 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets granskningsrapport 2020-08-31 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds protokoll 2020-08-26 

Skickas till: 
Akten 
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§ 244/20 KS/2020/0034/008 

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

Ärendet 
Kommunal ekonomi för politiker, distansutbildning 27 oktober kl. 09.00-16.00, anordnad av KEF, 
Kommunalekonomernas förening. 

Kommuners och regioners samverkan med sociala företag, digital konferens 2 oktober 2020 kl. 
08.30-14.00, anordnad av SKR. 

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

______ 

 

Beslutsunderlag 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 245/20  

Nästa sammanträde 1 oktober kl. 09.00 - temadag 
Nästa sammanträde äger rum den 1 oktober kl. 09:00 i sammanträdeslokal Landsort. 

 
______ 
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§ 246/20 

Övriga frågor 
1. Delårsrapport och temadag 
Ekonomichef Dan Olén informerar om delårsrapporten som även kommer att behandlas på 
temadagen den 1 oktober 2020. 

Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om att det i samband med temadagen kommet att 
genomföras en samarbetsworkshop för att främja ett gott samarbetsklimat. Kommunens 
företagshälsovårdspartner kommer att leda workshopen och även informera om kommunstyrelsens 
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. 
 

2. Covid-19 
Kommundirektören informerar om kommande krisledningsnämnd och lägesbilden gällande Covid-19, 
samt att: 

- Besöksförbud på äldreboenden upphör från den 1 oktober. 
- Folkhälsomyndigheten ser över behov av fler restriktioner i Stockholms län. 

 

3. Svar på tidigare ställda frågor 
Lena Dafgård (SN) får svar från planeringschef Mikael Gustafsson på fråga ställd vid sammanträde 
2020-09-03 om deponi i Grödby. 

Lena Dafgård (SN) ställde en fråga vid sammanträde 2020-09-03 om belysningen i Valsta i Sorunda. 
Lena meddelar att belysningen nu fungerar. 
 

4. Gruppledaröverenskommelsen 
Ordförande (M) meddelar att det finns ett utkast till ny gruppledaröverenskommelsen. Utkastet 
kommer dock att ses över angående tid för anmälan om distansdeltagande och ett nytt förslag 
kommer därefter att presenteras. 
 

5. Väckande av ärende om arbetsmiljöproblem m.m. som eMeetings orsakar 

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

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende om arbetsmiljöproblem m.m. som eMeetings orsakar. 
Förslag till beslut presenteras i en skrivelse som biläggs protokollet som bilaga Q.   
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§ 246/20 
 

6. Frågor om fördelning av medel 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna frågorna till förvaltningen för beredning och att svar lämnas vid 
ett kommande sammanträde. 

Ärendet 
Janice Boije Junerud (S) ställer följande frågor om fördelning av medel: 

- Hur tänker allianspartierna använda dessa pengar till välfärden? 
- När kommer en redovisning av satsningarna ske till nämnder, kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige? 
- Hur kommer satsningarna redovisas för medborgarna? 
- Kommer pengarna att redovisas i budgeten för 2021 med fördelning till nämnder? 

Bakgrunden till frågorna framkommer av en skrivelse som biläggs protokollet som bilaga R. 

 
______ 

 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-24 

Väckande av ärende angående arbetsmiljöproblem m.m. som e-Meeting orsakar 

 
Bakgrund 
Nu har vi haft ett verktyg för hantering av digitala handlingar i två-tre år. Verktyget består av mjukvaran 
“360 eMeeting” och hårdvaran “Ipad”. Verktyget ska möjliggöra för alla förtroendevalda att läsa 
handlingarna till alla nämnder och till kommunfullmäktige. Det har varit stora problem med verktyget, 
ända sedan det implementerades och det har bara blivit värre och värre.  
 
Vi gruppledare fick vara med från början och diskutera hur det här verktyget skulle fungera. Det vi kom 
fram till och beslutade ligger mycket långt från det verktyg som vi nu har haft i två-tre år.  
 
För att logga in i verktyget och komma åt handlingarna, som utgör beslutsunderlag vid mötena, måste 
man: 
 

1. logga in i hårdvaran 
2. logga in på SIM-kortet eller Wi-Fi (att använda Wi-Fi fungerar ännu sämre) 
3. logga in i mjukvaran med tilldelad e-postadress@nynashamn.se och lösenord.  
4. genomföra andra steget i den så kallade tvåstegs-autentiseringen via SMS-kod till mobilen eller 

bank-ID.  
 

Om man har tur, kommer man då åt handlingarna, som man har ca en vecka på sig att läsa. Eftersom 
hårdvaran har en skärm som är en halv A4, blir det också mycket tröttsamt att läsa så många sidor som 
1 000 sidor på denna lilla skärm.  
 
Efter ca 45 min. blir man automatiskt utloggad, även om man sitter och arbetar med verktyget hela tiden. 
Det är inte heller säkert att man märker att man blir utloggad, men när det börjar bli svårt att stänga de 
dokument man läser eller öppna nya, brukar det bero på att man har blivit utloggad. Då börjar det om 
igen med proceduren ovan d.v.s inloggning med e-postadress, lösenord, SMS-kod eller bank-ID, 
förutsatt att man fortfarande är inloggad på hårdvaran. Annars måste man logga in där också. Det är 
otroligt stressande att mitt under pågående möte logga in med tre-fyra olika inloggningar innan man 
återigen kommer åt handlingarna. Samtidigt pågår mötet och flera punkter hinner beslutas innan man 
kommer åt att se beslutsunderlaget igen.  
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Det är också vanligt förekommande att man inte kan logga in på hårdvaran över huvud taget. Detta 
innebär att man inte kan komma åt och läsa handlingarna till mötet eller under mötet. Många 
fritidspolitiker läser handlingarna under helgen, eftersom de arbetar på dagarna. När man inte kommer åt 
handlingarna under helgen och det inte finns någon support då, blir man otroligt frustrerad och stressad, 
för att man har svårt att hinna med att läsa så många sidor efter arbetet på kvällarna. När man sitter på 
ett möte är det beslutssatserna som är avgörande och det är inte ovanligt att man inte ens kan se dem 
när beslut ska fattas.  
 
Dessutom saknas många av handlingarna under mandatperioden. Jag saknar t.ex. samtliga handlingar 
för 2019 till både BUN och KS och endast några handlingar till BUN finns för 2020. Det blir ett problem, 
då handlingarna som ligger på kommunens webbplats är inte kompletta. Det händer ganska ofta att man 
behöver gå tillbaka och titta på ärenden som har behandlats tidigare, men det kan man alltså inte längre 
göra, trots att man sitter i nämnderna.  
 
Vi, som är fritidspolitiker, arbetar med andra saker på dagarna och vi har inte tid och möjlighet att ta 
ledigt från arbetet för att åka till kommunhuset och få hjälp med att komma in i hårdvaran eller i 
mjukvaran. För närvarande har vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti räknat ut att vi tillsammans 
lägger 1-5 timmar/vecka åt att försöka komma åt handlingarna, som utgör beslutsunderlag. Flera av våra 
ledamöter har varit utan möjligheter att läsa handlingarna under flera veckors tid ett antal gånger. Vår 
politiska sekreterare försöker hjälpa till och åker i skytteltrafik till supporten på kommunhuset med 
hårdvaran, som inte går att logga in i. Ungefär 5-10% av hennes arbetstid som politisk sekreterare går 
nu åt till att hjälpa våra förtroendevalda att komma åt handlingarna samtidigt som hon själv också 
drabbas av att inte kunna logga in eller komma åt handlingarna.   
 
På grund av pandemin, får inte alla förtroendevalda närvara vid mötena i nämnderna och fullmäktige. En 
del tillhör också riskgrupper och kan inte utsätta sig för risken att smittas. Dessa ledamöter ska 
dessutom hantera att vara med på mötena på distans med ytterligare en mjukvara; ett e-mötesverktyg, 
vilket innebär en ytterligare belastning. Inte heller denna mjukvara har fungerat på bästa sätt, särskilt inte 
i början. Dessutom har många upplevt den här tiden med bristande sociala kontakter som mycket 
deprimerande och tung.  
 
Detta tillsammans gör att problemen med hårdvaran och mjukvaran nu har gått så långt att det har blivit 
ett arbetsmiljöproblem. När vår valberedning kontaktade våra förtroendevalda för att följa upp hur 
ledamöterna har de tycker att det har fungerat den här tvåårsperioden i nämnderna, svarade samtliga att 
de upplever problemen med hårdvaran och mjukvaran som oerhört frustrerande, tidsödande och 
stressande. De mår dåligt av att inte veta om eller när de kommer åt handlingarna och det skapar stress 
och oro att inte kunna planera när de ska läsa handlingarna. De trivs mycket bra med sina uppdrag, men 
känner att de hade svårt att förbereda sig inför mötena, eftersom de i många fall inte kunde komma åt 
handlingarna i mjukvaran när de hade planerat att läsa handlingar. Detta innebär att problemen med 
hårdvaran och mjukvaran skapar ett arbetsmiljöproblem för oss förtroendevalda. Dessutom leder den 
bristande funktionaliteten i verktyget till demokratiska problem, eftersom alla inte har möjlighet att läsa in 
sig på handlingarna inför besluten eller komma åt handlingarna när besluten ska fattas. Detta är helt 
oacceptabelt.  
 
Det blir svårare och svårare för de flesta partier att rekrytera kommuninvånare som vill engagera sig 
politiskt. Som arbetsmiljön nu är för de förtroendevalda med det här systemet, som inte fungerar och 
som skapar stress och oro för att man inte vet om man ska komma åt handlingarna när man behöver 
dem, blir det ännu svårare att motivera invånare att engagera sig politiskt. Det innebär att de här 
problemen också blir demokratiska problem, när förtroendevalda tappar lusten att engagera sig och det 
blir svårt att rekrytera nya.  
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Yrkande 
Vi yrkar: 
 

1. att ett modernt webb-baserat verktyg för hantering av digitala möteshandlingar ersätter 
nuvarande verktyg speciellt med tanke på 
 

a. stabilitet  
b. säkerhet / inloggning 
c. läsbarhet (större skärm) 
d. interaktion (mus, tangentbord) 
e. dokumentvalidering (endast godkända dokumenttyper) 
f. versionshantering 
g. kommentarsfunktion 
h. tillgänglighet för användare med funktionsnedsättningar som t.ex syn och känsel. 

 

2. att det finns goda erfarenheter från andra kommuner beträffande det verktyg som väljs. 
  
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Fil.dr. i Tillämpad informationsteknologi 
med inriktning mot utbildningsvetenskap 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden, 
samt i kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
 

Datum: 2020-09-23 

 

Från: Janice Boije 

 

Fråga  

Jag vill ställa en fråga med tanke på kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 

kommunstyrelsens reglemente. 

2 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Inledning 

Samtliga kommuner har fått ett antal miljoner från regeringen och till vår kommun handlar 

det om 65,5 miljoner. Det är viktigt för våra medborgare att dessa pengar på bästa sätt 

gynnar vår befolkning i kommunen. 

 

Många småföretag behöver stöttning, arbetslösheten bland unga behöver satsningar. 

Droganvändning och prostitution ökar och insatser behöver göras. De äldre behöver mer 

omsorg. Det handlar om välfärden både för unga och gamla. 

 

Nynäshamns kommun får ett tillskott på 65,5 miljoner under 2021. Av dessa pengar ska 

Äldreomsorgslyftet få 4,7 miljoner och äldreomsorgssatsningar 12,5 miljoner.  

 

Regeringen vill fortsätta höja kunskapsresultaten i svenska skolor, samtidigt som 

coronapandemin innebär tuffa utmaningar för barn, elever och personal i skolväsendet. 

Regeringen vill därför tillföra 1 miljard kronor till kommunerna för 2021. Nyckeln för 

denna fördelning är i dagsläget inte klart. 

 

Hur mycket pengar som skolan och välfärden i övrigt ska få ta del av ska bli intressant att 

få facit till. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

-Hur tänker allianspartierna använda dessa pengar till välfärden? 

-När kommer en redovisning av satsningarna ske till nämnder, kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige? 

-Hur kommer satsningarna redovisas för medborgarna? 

-Kommer pengarna att redovisas i budgeten för 2021 med fördelning till nämnder?  
 

Ledamotens namnteckning 

 

 

Janice Boije 
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