
 

PROTOKOLL Sida 1(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-10-13 
Anslaget sätts upp: 2022-10-19  Anslaget tas ned: 2022-11-10 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 
  Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, 2022-10-13 klockan 19.00-20.05. 

Beslutande 
Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 127–145

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2022-10-18 klockan 16.00. 

Underskrifter 

Fredrik Sönnergren (M) 
ordförande 

Jimmy Norell (M) Helen Sellström Edberg (S) 
justerare justerare 

Matilda Ekh 
sekreterare 



 

PROTOKOLL Sida 2(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 
Lena Dafgård (SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 
Inger Andersson (S) 
Kaisa Persson (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson (L) 
Bodil Toll (M)  
Tony Nicander (V) 
Maria Gard Günster (C) 
Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) 
Per Ranch (SN) 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Svanberg (M) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 
Johnny Edholm (S) 
Jan-Erik Ljusberg (-) 
Bengt Dahlby (V) tjänstgör istället för Erika Nilsson (V)  
Per Malmsten (M) 
Johann Wolf (SD) 
Roland Junerud (S) 
Anton Gunnarsson (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S) 
Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 
Johan Forsman (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande 

Deltar på distans: 
Greta Olin Landström (PPiN) 
Hans Owe Krafft (SN) 
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  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

Ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Brodin (M) 
Anders Karlsson (M) 
Christina Sönnergren (M) 
David Öberg (KD) 
Christin Spetz (KD)
Daniel Jobark (S) 
Amanda Hedström (S) 
Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Irene Ångström (SN) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Robert Norberg (PPiN) 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 127/22

Upprop och anmälningar om förhinder 
Upprop förrättas. 

Kommunfullmäktige består av 38 ledamöter. 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 128/22

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 29 
september 2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 29 september 2022. Kallelse 
infördes i Nynäshamns Posten den 4 oktober 2022. 
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Kommunfullmäktige 
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2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 129/22

Justering av sammanträdets protokoll 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Norell (M) och Helen Sellström Edberg (S) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 18 oktober 
2022 klockan 16.00. 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 130/22

Avsägelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Aline Varre (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendet 
KS/2022/0010/102–21 
Aline Varre (M) har den 6 oktober 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Akten 
HR 
Troman 
Aline Varre 
Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 131/22

Valärenden 
1. Val av suppleant till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Öbrink (L) till suppleant i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms 
län till och med 2022-12-31. 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Leif Öbrink (L) till suppleant i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms 
län till och med 2022-12-31. 

Skickas till 
Akten  
Troman  
HR 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
Leif Öbrink 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
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  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 132/22

Revisorerna 
Revisor Bernt Högberg (M) informerar om följande: 

Revisorerna har varit på studiebesök i Gotlands kommun. Gotlands kommuns fullmäktigeordförande 
Inger Harlevi informerade om samarbetet mellan presidiet och revisionen. Revisorerna fick också en 
redogörelse av revisionens arbete i Gotlands kommun från revisionens vice ordförande Carin 
Backlund. Tjänstepersoner från Gotland kommun informerade om beredskap för kris och katastrofer, 
digitalisering samt hur Gotland driver kommunala och regionala frågor i samma organisation. 

Utifrån resultatet i delårsrapporten kommenterar revisorerna följande: 

• I den översiktliga granskningen har det inte framkommit några omständigheter som tyder
på att kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed.

• I den översiktliga granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger
revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenlig
med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022. Samtliga mål prognostiseras
att uppfyllas vid årets slut.

• Grundat på revisorernas översiktliga granskning har det inte kommit fram omständigheter
som ger dem anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt
med den bedömning som kommunstyrelsen gjort av verksamhetsmål som fullmäktige
fastställt i budget 2022.

• Två av tre övergripande mål, med tillhörande nämndmål, uppfylls till stor del medan ett av
målen delvis uppfylls. Revisorerna noterar dock att ett flertal indikationer inte följts upp i
delårsrapporten, utan att måluppfyllelsen mer bygger på subjektiva bedömningar.

• Av delårsrapporten framgår att nämnderna behöver hitta en kostnadsnivå som möter
framtida intäkter för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Revisorerna vill särskilt
understryka vikten av att nämnderna aktivt agerar utifrån befarade avvikelser och vidtar
erforderliga åtgärder.

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 
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  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 133/22 KS/2022/0006/101 

Inkomna ärenden 
Inga inkomna ärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten 
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  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 134/22 KS/2022/0006/101 

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
- 
Föreningen Svenskt Landskapsskydd har inkommit med två brev ställt till kommunfullmäktige 
gällande vindkraft.  

KS/2020/0482/061-3 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 september 2022, § 210, beslutat att avslå medborgarförslag 
om att omprova beslutet om avveckling av strandplatser i Nickstaviken. 

KS/2020/0079/001-22 
Kommunstyrelsen har den 17 december 2020, § 326, beslutat att genomföra en utredning på det 
sätt som föreslogs i punkterna 1a och 1b i det väckta ärendet: 
1a) Kommundelarna Ösmo och Sorunda bildar ny kommun och kommundelen Torö och orten 
Nynäshamn bildar ny kommun. 
1b) Kommundelen Sorunda bildar ny kommun och kommundelarna Ösmo och Torö samt orten 
Nynäshamn bildar ny kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen avropade WSP för genomförande av utredningen. Kommunstyrelsen 
fick utredningen presenterad för sig den 22 september 2022 och beslutade då, § 213, att se 
uppdraget som avslutat. 

KS/2022/0034/008-3 
Socialnämnden har den 21 september 2022, § 96, beslutat att överlämna förvaltningens rapport 
gällande ej verkställda beslut andra kvartalet 2022 till kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 12(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 135/22 KS/2022/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 
Inga inkomna interpellationer eller frågor behandlades. 

Skickas till 
Akten 
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Kommunfullmäktige 
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  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 136/22 KS/2022/0023/042 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 
31 augusti 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2022.
2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar underskott att säkerställa budget i balans
3. Utöka näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens investeringsram 2022 med 2,0 miljoner

kronor som i sin helhet finansieras av statsbidrag.
4. Utöka socialnämndens investeringsram 2022 med 2,0 miljoner kronor som i sin helhet

finansieras av statsbidrag.

Ärendet 
Ärendet tas upp för beslut efter genomgång på kommunstyrelsens temadag den 29 september 
därefter går det vidare till kommunfullmäktige för beslut den 13 oktober. Ärendet kommer inför 
utskick till kommunfullmäktige att kompletteras med protokoll från respektive nämnd när beslut på 
delårsuppföljning är fattat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2022
2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar underskott att säkerställa budget i balans
3. Utöka näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens investeringsram 2022 med 2,0 miljoner

kronor som i sin helhet finansieras av statsbidrag
4. Utöka socialnämndens investeringsram 2022 med 2,0 miljoner kronor som i sin helhet

finansieras av statsbidrag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2022
2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar underskott att säkerställa budget i balans
3. Utöka näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens investeringsram 2022 med 2,0 miljoner

kronor som i sin helhet finansieras av statsbidrag
4. Utöka socialnämndens investeringsram 2022 med 2,0 miljoner kronor som i sin helhet

finansieras av statsbidrag

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 14(25) 
Kommunfullmäktige 
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2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 137/22 KS/2021/0117/265 

Revidering av beslut för Örens naturreservat 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens förslag att 

1. med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) besluta om föreskrifter, syfte och
skötselplan för Örens Naturreservat i enlighet med bilaga 1 (inklusive underbilagor) till
tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22.

2. beslutet i punkt 1 gäller för hela Örens naturreservat så som det anges i underbilaga 1 till
tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22.

3. med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) upphävs kommunfullmäktiges beslut från
den 11 februari 2009 § 20 gällande Örens naturreservat. Beslutet upphör att gälla i
samband med att beslutet i punkt 1 träder i kraft.

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden bereder och kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden enligt 
miljöbalken, bland annat om bildande och ändring av naturreservat. 

Nynäshamns kommun fattade beslut om Örens naturreservat i början av 2009. Området var skyddat 
som naturvårdsområde sedan 1982 av länsstyrelsen. Ärenden och klagomål inkomna till kommunen 
under åren har visat på ett behov av att se över reservatsföreskrifter och skötselplan, bland annat 
avseende att parkera, hur vägarna ska se ut och skötas samt möjligheten till att elda/grilla. Utöver 
det fanns önskemål om att utesluta en bebyggd fastighet ur reservatet. Beslutsdokumenten var på 
flera sätt bristfälliga och svåra att tolka. I mars 2019 fick Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att revidera reservatsföreskrifter och skötselplan samt utöva tillsyn för att öka 
tillgängligheten till strandlinjen enligt allemansrätten och strandskyddsbestämmelserna. Det senare 
har behandlats som separata ärenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens förslag att 

1. med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) besluta om föreskrifter, syfte och
skötselplan för Örens Naturreservat i enlighet med bilaga 1 (inklusive underbilagor) till
tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22.

2. beslutet i punkt 1 gäller för hela Örens naturreservat så som det anges i underbilaga 1 till
tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22.

3. med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) upphävs kommunfullmäktiges beslut från
den 11 februari 2009 § 20 gällande Örens naturreservat. Beslutet upphör att gälla i
samband med att beslutet i punkt 1 träder i kraft.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens förslag att 

1. med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) besluta om föreskrifter, syfte och
skötselplan för Örens Naturreservat i enlighet med bilaga 1 (inklusive underbilagor) till
tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22.

2. beslutet i punkt 1 gäller för hela Örens naturreservat så som det anges i underbilaga 1 till
tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22.

3. med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) upphävs kommunfullmäktiges beslut från
den 11 februari 2009 § 20 gällande Örens naturreservat. Beslutet upphör att gälla i
samband med att beslutet i punkt 1 träder i kraft.
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Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Förvaltningschef KSF 
Förvaltningschef SBF 
Planchef 
Stadsmiljöchef 
Avdelningschef plan- och bygglov 
Markförvaltare 
Kommunekolog 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 138/22 KS/2020/0338/253 

Markförsäljning del av Hammersta 6:15 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

Ärendet 
Ägarna till fastigheten Hammersta 6:91 har ansökt om att få köpa mark av kommunen intill deras 
bostadshus för att utöka sin fastighet. Markområdet omfattar en areal om ca 800 kvadratmeter och 
är beläget vid Storbacken norr om Landfjärden. En överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering är därför framtagen och undertecknad av parterna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1, beslutar 
kommunstyrelsen för egen del att: 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1, beslutar 
kommunstyrelsen för egen del att: 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 139/22 KS/2018/0127/251 

Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 
2:26 i Nynäshamns kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att: 
1. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet.
2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen.

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

Ärendet 
För att reglera hur utbyggnaden av detaljplaneområdet ska genomföras har exploatören och 
kommunen tecknat exploateringsavtal som reglerar byggandet och finansiering av anläggningar. 
Det gäller dels vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska 
finansiera åtgärderna. 

Tidplanen för exploateringen ska upprättas gemensamt av exploatören och kommunen och 
regelbundet hållas uppdaterad. Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år. 
Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner 
Exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lyngsta 
2:2 och 2:26. 

Exploatören ansvarar för all utbyggnad inom exploateringsområdet. Utbyggnaden kommer till 
största delen ske på del av exploatörens egna fastighet Lyngsta 2:2. Del av planerad gång- och 
cykelväg ligger på fastigheten Lyngsta 2:26 som ägs av en privat fastighetsägare men där 
markåtkomst genom fastighetsreglering är överenskommet mellan parterna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna undertecknat Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i
Nynäshamns kommun.

2. Godkänna undertecknat Bevakningsavtal, gällande åtgärder som berör väg 574 i samband
med detaljplan för Lyngsta 2:2 och 2:6, mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja Exploateringsavtal för detaljplan för del av
Lyngsta 2:2 och 2:26 i Nynäshamns kommun samt Bevakningsavtal gällande åtgärder som
berör väg 574 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkt 1–3, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja Exploateringsavtal 
för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 och Bevakningsavtal med Trafikverket gällande 
åtgärder som berör väg 574 och underteckna handlingar tillhörande ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna undertecknat Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i
Nynäshamns kommun.

2. Godkänna undertecknat Bevakningsavtal, gällande åtgärder som berör väg 574 i samband
med detaljplan för Lyngsta 2:2 och 2:6, mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.
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  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja Exploateringsavtal för detaljplan för del av
Lyngsta 2:2 och 2:26 i Nynäshamns kommun samt Bevakningsavtal gällande åtgärder som
berör väg 574 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkt 1–3, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja Exploateringsavtal 
för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 och Bevakningsavtal med Trafikverket gällande 
åtgärder som berör väg 574 och underteckna handlingar tillhörande ärendet. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att: 
1. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet.
2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen.

Jean-Claude Menot (-), Per Ranch (SN) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) 
återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras ikväll eller bifall till att ärendet ska återremitteras.

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
1. ärendet ska avgöras ikväll.

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  
Bifall till att ärendet ska avgöras ikväll ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med Patrik Isestads (S) återremissyrkande. Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll och nej-röst för 
att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 20 ja-röster för att ärendet ska avgöras ikväll och 18 nej-röster för att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med Patrik Isestads (S) återremissyrkande, finner ordförande (M) att 
kommunfullmäktige beslutat att minoritetsåterremittera ärendet i enlighet med kommunallagens 5 
kap. 50 § 1 st. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga B. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mark- och exploateringschef 



 Kommunfullmäktige 
 Nynäshamns kommun 

 Västerby  2022-10-13 

 Särskilt yttrande rörande Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för 
 del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i Nynäshamns kommun 

 Vi anser att det är positivt att planer för fler bostäder på landsbygden och särskilt i nära 
 anslutning till Stora Vika. Det kan innebära en utökad service för samhället Stora Vika, 
 Lyngsta och Boda. 

 Det tilltänkta bostadsområdet kommer att generera mer trafik på Sjöviksvägen, vilket är 
 problematiskt. Det har gjorts en utredning av gång- och cykelvägar, GC-vägar, men det som 
 bekymrar oss är att Trafikverket inte har yttrat sig om detta. 

 Det ska byggas en GC-väg mellan Lyngsta 2:2 och till Bodavägen. ”Bodavägen är reglerad 
 med enskilt huvudmannaskap vilket begränsar allmänhetens rätt till vägen.” Det är oklart hur 
 vägföreningen ställer sig till att den nyttjas av permanent som GC-väg av invånarna i ett 
 annat bostadsområde. 

 Den föreslagna GC-vägen borde istället ligga på andra sidan av vägen, eftersom förslaget 
 innebär att man måste korsa Sjöviksvägen två gånger. För att komma till den föreslagna 
 GC-vägen, måste man först korsa Sjöviksvägen och för att fortsätta på Bodavägen, måste 
 Sjöviksvägen korsas en gång till. 

 Bodavägen slutar vid den f.d. macken i Stora Vika och det finns ingen GC-väg på sträckan 
 fram till busshållplatsen. När det gäller Sjöviksvägen så är det ännu sämre ställt. Där finns 
 det inte heller någon GC-väg, vilket innebär att gående får gå oskyddade på Stora 
 Vika-vägen fram till busshållplatsen. 

 När det gäller Sjöviksvägen norrut är det problematiskt med ökad trafik, eftersom vägen är 
 smal, maximalt 4,5 m samtidigt som tillåten hastighet är 70 km/h. På vissa ställen är vägen 
 ännu smalare, t.ex. en km innan väg 225 är vägen kurvig och passerar flera fastigheter intill 
 vägen. Under byggtiden kommer det dessutom att bli tung trafik till och från byggplatsen, 
 vilket innebär att det blir svårt att möta tunga lastbilar, eftersom det är få anlagda mötesfickor 
 efter vägen. Sjöviksvägen är så smal att två lastbilar inte kan mötas. 

 Västerby byväg 1 
 137 94 NORRA SORUNDA 

 Tel 0708-92 17 50 
 www.sorundanet.se 

Bilaga A



 Det bästa för Lyngsta och även för Stora Vika vore om man byggde den tidigare planerade 
 GC-vägen: “Sjöviksvägen samt Stora Vika-vägen är i översiktsplanen utpekade som 
 prioriterade framtida cykelstråk. I kommunens styrdokument, översiktsplan och gång- och 
 cykelplan, förespråkas fler cykelstråk utanför tätorterna, då det främjar folkhälsan, turismen 
 och miljön. Mellan kommunens orter och servicepunkter ska det vara möjligt att cykla säkert.” 

 För att göra Stora Vika och Lyngsta mer attraktivt vore det en fördel om man breddade 
 Sjöviksvägen och samtidigt anlade en GC-väg. Det skulle innebära att man kunde planlägga 
 kollektivtrafik med buss mellan Stora Vika och Ösmo pendeltågsstation, vilket skulle öka 
 Stora Vikas attraktionskraft betydligt och påverka invånarnas vardag positivt. Det skulle 
 också ha positiva miljöeffekter och minska bilberoendet. 

 Vi föreslår också att  vår kommun tar en aktiv roll i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i 
 samarbete med Trafikverket som t.ex. ovan beskrivna GC-väg och Länsstyrelsen i syfte att 
 införa lokala trafikföreskrifter för att t.ex. sänka hastigheten, begränsa tung genomfartstrafik 
 etc. 

 För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 Lena Dafgård 

 Ledamot i Kommunfullmäktige, 
 i Kommunstyrelsen 
 samt i Barn- och utbildningsnämnden 

 Per Ranch 

 Ledamot i Kommunfullmäktige 

 2022-10-13  Sida  2  av  2 



Bilaga B Omröstningslista 

Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende § 139 
Ja Nej Ja Nej Avstår 

Patrik Isestad (S) X X 
Harry Bouveng (M) X X 
Jean-Claude Menot (-) X X 
Ola Hägg (S) X X 
Lena Dafgård (SN) X X 
Agneta Tjärnhammar (M) X X 
Klas Rydström (SD) X X 
Inger Andersson (S) X X 
Sophia Stureson (L) X Kaisa Persson (L) X 
Bodil Toll (M) X X 
Tony Nicander (V) X X 
Maria Gard Günster (C) X X 
Johan Augustsson (S) X X 
Marcus Svinhufvud (M) X X 
Antonella Pirrone (KD) X X 
Per Ranch (SN) X X 
Emma Solander (MP) X Ingen ersättare 
Björn Larsson (SD) X Ingen ersättare 
Helen Sellström-Edberg (S) X X 
Greta Olin Landström (PPiN) X X 
Håkan Svanberg (M) X X 
Liselott Vahermägi (S) X Janice Boije Junerud (S) X 
Erik Runeborg (-) X Ingen ersättare 
Agneta Hagström (M) X Annie Östlingsson (M) X 
Bo Persson (L) X X 
Johnny Edholm (S) X X 
Jan-Erik Ljusberg (-) X X 
Erika Nilsson (V) X Bengt Dahlby (V) X 
Per Malmsten (M) X X 
Johann Wolf (SD) X X 
Roland Junerud (S) X X 
Eva Wennerberg (C) X Anton Gunnarsson (C) X 
Fredrik Sönnergren (M) X X 
Gill Lagerberg (S) X X 
Carl Marcus (SD) X X 
Gunnel Jonsson (M) X X 
Hans Owe Krafft (SN) X X 
Johan Forsman (S) X X 
Bengt-Göran Pettersson (KD) X X 
Bengt Holwaster (MP) X X 
Jimmy Norell (M) X X 
Totalt 38 tjänstgörande ledamöter 20 18 



 

PROTOKOLL Sida 19(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 140/22 KS/2020/0185/214 

Beslut om antagande av detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 
del av Lyngsta 2:26 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att: 
1. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet.
2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen.

Ärendet 
Detaljplanen har initierats av fastighetsägarna till Lyngsta 2:2 som önskar uppföra bostäder inom 
fastigheten. Fastigheten består av ca 5 ha jordbruksmark i den södra delen och ca 5 ha skogsmark i 
den norra delen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 22 oktober 2015 positivt 
planbesked till fastighetsägarna för att pröva bostadsbyggnation på fastigheten. 

I december 2018 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om planuppdrag som innebar att 
enbart pröva byggnation inom den del av fastigheten som utgörs av skogsmark. Fastighetsägarna 
har därefter arbetat fram ett bebyggelseförslag som innefattar ett 40-tal kedjehus på skogsmarken. 

Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och för att det ska kunna ske förses 
området med en ny pumpstation som också kan innehålla tryckstegring. Planområdet förses med en 
nätstation för att möjliggöra elanslutning. Det nya bostadsområdets gator planläggs med enskilt 
huvudmannaskap. Även den nya gång- och cykelvägen utefter Sjöviksvägen samt naturmarken ges 
ett enskilt huvudmannaskap. Det särskilda skälet för att detaljplanelägga med enskilt 
huvudmannaskap är att få en enhetlig förvaltning inom området då hela Stora Vika är planlagt med 
enskilt huvudmannaskap. 

Under samrådet av detaljplanen inkom ett 20-tal yttranden som har sammanställts och bemötts av 
kommunen i en samrådsredogörelse. Under granskningen inkom närmare ett 20-tal yttranden, vilka 
har sammanställts och bemötts av kommunen i ett granskningsutlåtande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och del 
av Lyngsta 2:26 godkänns och antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och del 
av Lyngsta 2:26 godkänns och antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att: 
1. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet.
2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen.

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige beslutar att gå direkt till omröstning för att avgöra om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras, detta då detta ärende hör ihop med ärendet under § 139 (KS/2018/0127/251). 



 

PROTOKOLL Sida 20(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

Omröstningsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  
Bifall till att ärendet ska avgöras ikväll ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med Patrik Isestads (S) återremissyrkande. Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll och nej-röst för 
att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 20 ja-röster för att ärendet ska avgöras ikväll och 18 nej-röster för att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med Patrik Isestads (S) återremissyrkande, finner ordförande (M) att 
kommunfullmäktige beslutat att minoritetsåterremittera ärendet i enlighet med kommunallagens 5 
kap. 50 § 1 st. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga C. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 



Bilaga C Omröstningslista 

Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende § 140 
Ja Nej Ja Nej Avstår 

Patrik Isestad (S) X X 
Harry Bouveng (M) X X 
Jean-Claude Menot (-) X X 
Ola Hägg (S) X X 
Lena Dafgård (SN) X X 
Agneta Tjärnhammar (M) X X 
Klas Rydström (SD) X X 
Inger Andersson (S) X X 
Sophia Stureson (L) X Kaisa Persson (L) X 
Bodil Toll (M) X X 
Tony Nicander (V) X X 
Maria Gard Günster (C) X X 
Johan Augustsson (S) X X 
Marcus Svinhufvud (M) X X 
Antonella Pirrone (KD) X X 
Per Ranch (SN) X X 
Emma Solander (MP) X Ingen ersättare 
Björn Larsson (SD) X Ingen ersättare 
Helen Sellström-Edberg (S) X X 
Greta Olin Landström (PPiN) X X 
Håkan Svanberg (M) X X 
Liselott Vahermägi (S) X Janice Boije Junerud (S) X 
Erik Runeborg (-) X Ingen ersättare 
Agneta Hagström (M) X Annie Östlingsson (M) X 
Bo Persson (L) X X 
Johnny Edholm (S) X X 
Jan-Erik Ljusberg (-) X X 
Erika Nilsson (V) X Bengt Dahlby (V) X 
Per Malmsten (M) X X 
Johann Wolf (SD) X X 
Roland Junerud (S) X X 
Eva Wennerberg (C) X Anton Gunnarsson (C) X 
Fredrik Sönnergren (M) X X 
Gill Lagerberg (S) X X 
Carl Marcus (SD) X X 
Gunnel Jonsson (M) X X 
Hans Owe Krafft (SN) X X 
Johan Forsman (S) X X 
Bengt-Göran Pettersson (KD) X X 
Bengt Holwaster (MP) X X 
Jimmy Norell (M) X X 
Totalt 38 tjänstgörande ledamöter 20 18 



 

PROTOKOLL Sida 21(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 141/22 KS/2022/0019/109 

Obesvarade medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 32 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 
31 december 2020. Kommunfullmäktige har den 10 mars 2022, § 41, beslutat att e-förslag ska 
ersätta medborgarförslag som metod för medborgarinitiativ.  

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

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

Samhällsbyggnadsnämnden 
KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom 
2019-08-14.  

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/2020/0103/061 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. 

KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i 
Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 22(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 142/22 KS/2022/0019/109 

Obesvarade motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska inkomna motioner som inte beretts färdigt 
redovisas för fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober. Rapporten omfattar inkomna motioner till och med den 18 augusti 2022. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där beredningstiden kommer att 
överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.  

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 

KS/2021/0347/060  
Emma Solander (MP) har den 23 juni 2021 väckt en motion om att informationsskyltar om 
nedskräpning sätt upp på strategiska platser i Nynäshamns kommun. Ärendet bordlades på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2022, beräknas beslutas den 15 september 2022. 

KS/2022/0092/060  
Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Hans-Ove Krafft (SN) har den 2 februari 2022 väckt en 
motion rörande tidredovisning för nämndordföranden. Kommunstyrelsen beräknas bereda ärendet 
den 1 september 2022. 

KS/2022/0097/060 
Johann Wolf (SD) har den 8 februari 2022 väckt en motion om att införa ettåriga mandatperioder i 
kommunens nämnder (förutom kommunstyrelsen) och bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen beräknas 
bereda ärendet den 1 september 2022. 

KS/2022/0226/060 
Gill Lagerberg (S) har den 7 juni 2022 väckt en motion om ett trevligare arrangemang av växter vid 
infarten till Nynäshamn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 23(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 143/22 KS/2019/0478/061 

Svar på medborgarförslag - att pensionärer kan få arbeta åt 
stadsmiljö som bistår dem med redskap 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. återta kommunstyrelsens delegation som innefattar beslutanderätt för medborgarförslaget
att pensionärer kan få arbeta åt stadsmiljö som bistår dem med redskap.

2. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget att
pensionärer kan få arbeta åt stadsmiljö som bistår dem med redskap.

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att pensionärer ska få arbeta åt stadsmiljö som bistår dem med redskap 
inkom 2019-10-29. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 § 222 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Bakgrunden till förslaget var att förslagsställaren, som 
själv är pensionär, gärna vill ha något att göra. Förslaget är att kommunen ska bistå pensionärerna 
med eventuella verktyg, handskar, väst och sopsäckar för att kunna rensa ogräs, rensa runt träd 
och liknande. När de är färdiga kontaktar de parkpersonal som hämtar upp sopsäckarna. 
Pensionärerna ska själva få välja när och hur länge de vill arbeta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. återta kommunstyrelsens delegation som innefattar beslutanderätt för medborgarförslaget
att pensionärer kan få arbeta åt stadsmiljö som bistår dem med redskap.

2. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget att
pensionärer kan få arbeta åt stadsmiljö som bistår dem med redskap.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. återta kommunstyrelsens delegation som innefattar beslutanderätt för medborgarförslaget
att pensionärer kan få arbeta åt stadsmiljö som bistår dem med redskap.

2. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget att
pensionärer kan få arbeta åt stadsmiljö som bistår dem med redskap.

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren 



 

PROTOKOLL Sida 24(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 144/22 KS/2021/0347/060 

Svar på motion om ett renare Nynäshamn 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Protokollsanteckning 
På sammanträdet den 27e oktober kommer endast valärenden samt ändring av sammanträdesdagar 
att behandlas, motionen bordläggs därför till sammanträdet den 10e november. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden har avgett yttrande över motionen 2021-10-12, § 229. 
Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i yttrandet till att ett förbud mot nedskräpning finns i 
Miljöbalken 15 kap 26 § och att det som föreslås i motionen därmed bör vara en informations- och 
kommunikationsinsats som ansvaras för av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden påpekar i 
yttrandet att ansvaret för mark och skyltning i olika delar av kommunen är uppdelat mellan olika 
nämnder. Av bilaga till protokollet framgår samhällsbyggnadsnämndens synpunkter på hur skyltarna 
bör utformas. Vidare framgår av yttrandet att de strategiska platserna noga definieras och att 
samverkan i ärendet behöver ske, samt att både ekonomi och resurssättning bör ingå i projektet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

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

2. motionen är därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

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

2. motionen är därmed besvarad.

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 25(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 145/22 KS/2022/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) 
gällande arbetsmiljön på Viaskolan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen gällande arbetsmiljön på Viaskolan är 
färdigbehandlad. 

Ärendet 
KS/2022/0014/101–9 
Gill Lagerberg har den 10 maj 2022 inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående arbetsmiljön på Viaskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) har besvarat interpellationen 
skriftligt. 

Interpellationen debatteras. 

Skickas till 
Akten 
Gill Lagerberg 
Marcus Svinhufvud 
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