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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21 
Anslaget sätts upp: 2021-10-26             Anslaget tas ned: 2021-11-17 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

         Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-10-21 kl. 09.00-12.26. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande till och med klockan 11.00 §§ 324–342. 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M) §§ 343–364 
Mikael Persson (L), §§ 324–341, 343–364. Tjänstgör som ordförande §§ 343–364 
Bo Persson (L) tjänstgör istället för Mikael Persson (L) § 342 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Emma Solander (MP) tjänstgör istället för Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning.  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§§ 324 - 364 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, Örngrund. 2021-10-26 klockan 10.00. 
 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande §§ 324–342 

Mikael Persson (L) 
justerare §§ 324–341, ordförande §§ 343–364 

 
 
 
Patrik Isestad (S)      Tommy Cumselius (M) 
justerare       justerare §§ 342–364 
 

 

Matilda Ekh 
Sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M) §§ 324–342 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) §§ 324–341, 343–364 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Per Ranch (SN) 
  

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
Rektor Annei Sahlin § 333 
Biträdande rektor Malin Wilje § 333 
Utvecklingsledare Lasse Sahlin § 333 
Biträdande utvecklingsledare Martine Prinselaar § 333 
 
Deltar på distans: 
Yvonne Persson, kommunjurist § 342 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Claes Kilström, fastighetschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Emma Höglund, projektledare §§ 334–341 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare 
Amalia Tjärnstig, projektledare §§ 334–341 
Albin Törnberg, projektledare §§ 334–341 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Robin Wäsche, politisk sekreterare 
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Innehållsförteckning              

   
 

§ 324/21 Fastställande av dagordning 
 

§ 325/21 Utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar  

§ 326/21 Förslag till handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i Nynäshamns 
kommun 

 

§ 327/21 Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i 
Nynäshamns kommun 

 

§ 328/21 Inaktivering av krisledningsnämnden  

§ 329/21 Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun  

§ 330/21 Återkoppling från Södertörns Brandförsvarsförbund på revisionens påpekanden på 
årsredovisning 2019 

 

§ 331/21 Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025  

§ 332/21 Ordförandeförslag - nytt planuppdrag att starta detaljplaneläggning av delar av 
Landsort 1:1 

 

§ 333/21  Campus Nynäshamn 
 

§ 334/21 Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill Ösmo station  

§ 335/21 Anläggningsarrende Vansta 5:2 för mobilmast  

§ 336/21 Planbeställning för bostäder m.m. inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, 
Utveckling av centrala och söra Ösmo, etapp 2 Skogsnibble. 

 

§ 337/21 Borttagen från dagordningen: Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 
(Binomen) 

 

§ 338/21 Utveckling av fastigheten Bogsprötet 1  

§ 339/21 Planbesked för fastigheterna Jursta 4:13 samt Jursta 4:16-19  

§ 340/21 Viaskolan träslöjdssal avvikelse  

§ 341/21 Hemställan från Letupa AB om överlåtelse av fastigheten Svarven 8 och 
likvidering av bolaget, samt kommunens förvärv av fastigheten Svarven 8 

 

§ 342/21 Svar på väckande av ärende- Extern granskning av upphandlingen av skollokaler i 
Vaktberget 4 

 

§ 343/21 Svar på motion om att Nynäshamns medborgare behöver en värdig och modern 
politisk styrning 

 

§ 344/21 Svar på motion om belysning på lekplatsen "Höjden"  

§ 345/21 Svar på motion - Flytt av ändhållplats för buss 861 mellan Nynäshamn och 
Stockholm 

 

§ 346/21 Svar på e-förslag - Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- & cykelbana  

§ 347/21 Svar på e-förslag - Trottoar från Lövhagen tilll Hamnvik  

§ 348/21 Svar på e-förslag - Cykel/Gångväg mellan Grödby - Sunnerby  

§ 349/21 E-förslag - extra val  
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§ 350/21 Inkomna e-förslag  

§ 351/21 Rapport balanslista  

§ 352/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, reviderat förslag  

§ 353/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen  

§ 354/21 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor  

§ 355/21 Anmälan av delegationsbeslut  

§ 356/21 Skrivelser och beslut  

§ 357/21 Cirkulär  

§ 358/21 Kurser och konferenser  
§ 359/21 Vision 2040 - information  

§ 360/21 Rapport samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen  

§ 361/21 Näringslivsfrågor - information  

§ 362/21 Kansliavdelningen informerar  

§ 363/21  Nästa sammanträde 18 november kl 09.00  

§ 364/21 Övriga frågor  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 324/21  

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med revideringen att § 337 plockas bort från 
dagordningen samt med följande tillägg under § 364 Övriga frågor: 

1. Kommundirektören informerar. 
2. Patrik Isestad (S) har en fråga om översiktsplan. 
3. Patrik Isestad (S) har en fråga om Ösmo vägförening. 
4. Patrik Isestad (S) har en fråga om fastighetsärenden 
5. Janice Boije Junerud (S) har en fråga om möjlighet att delta på distans 
6. Lars-Åke Lundin (S) har fråga om bilersättning 
 
Ärendena hanterades i ordningen 324, 342, 325–341, 343–358, 360, 359, 361–364. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att § 337 plockas bort från dagordningen. 

Ordförande (M) yrkar att § 337 ska vara kvar på dagordningen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till att § 337 ska plockas bort från dagordningen eller bifall till att § 337 ska vara kvar på 
dagordningen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att § 337 ska vara kvar på dagordningen. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Ja-röst för bifall till att § 337 ska vara kvar på dagordningen och nej-röst för bifall till att § 337 ska 
plockas bort från dagordningen. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M) X  
Mikael Persson (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Emma Solander (MP)  X 
Lena Dafgård (SN)  X 
Johann Wolf (SD)  X 
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Med 5 ja-röster för att § 337 ska vara kvar på dagordningen och 6 nej-röster för att § 337 ska 
plockas bort från dagordningen finner ordförande (M) att kommunstyrelsens beslutat att plocka bort 
§ 337 från dagordningen.

______
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§ 325/21 KS/2020/0461/004 

Utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Revidera 17 § i de gemensamma bestämmelserna i samtliga nämnders reglementen i
enlighet med kommunstyreförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det gemensamma
personuppgiftsansvaret mellan kommunstyrelsen de nämnder som framställs i
utredningsrapporten dokumenteras i enlighet med stöd av bilaga 1 till utredningsrapporten.

2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att instruktioner för
personuppgiftsbehandling vid interna biträdesförhållanden mellan kommunstyrelsen och de
nämnder som framställs i utredningsrapporten tas fram i enlighet med stöd av bilaga 1 till
utredningsrapporten.

3. Lägga utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar till handlingarna samt
4. Anse dataskyddsombudets rekommendationer punkt nr 20,21 samt 34,35 vara hanterade.

Ärendet 
Den 31 augusti 2020 inkom kommunstyrelsens dataskyddsombud med en rapport till 
kommunstyrelsen – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens verksamheter. 

Dataskyddsombudet har i granskningen gjort en bedömning kring kommunstyrelsens efterlevnad av 
vissa utvalda artiklar i dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att kommunstyrelsen, 
enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden. 

Kommunstyrelsen tog den 17 december 2020 § 317 beslut om att tacka för dataskyddsombudets 
rapport. Kommunstyrelsen överlämnade sedan till kommunstyrelseförvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Revidera 17 § i de gemensamma bestämmelserna i samtliga nämnders reglementen i
enlighet med kommunstyreförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det gemensamma

personuppgiftsansvaret mellan kommunstyrelsen de nämnder som framställs i
utredningsrapporten dokumenteras i enlighet med stöd av bilaga 1 till utredningsrapporten.

3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att instruktioner för
personuppgiftsbehandling vid interna biträdesförhållanden mellan kommunstyrelsen och de
nämnder som framställs i utredningsrapporten tas fram i enlighet med stöd av bilaga 1 till
utredningsrapporten.

4. Lägga utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar till handlingarna samt
Anse dataskyddsombudets rekommendationer punkt nr 20,21 samt 34,35 vara hanterade. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Revidera 17 § i de gemensamma bestämmelserna i samtliga nämnders reglementen i
enlighet med kommunstyreförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det gemensamma

personuppgiftsansvaret mellan kommunstyrelsen de nämnder som framställs i
utredningsrapporten dokumenteras i enlighet med stöd av bilaga 1 till utredningsrapporten.

3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att instruktioner för
personuppgiftsbehandling vid interna biträdesförhållanden mellan kommunstyrelsen och de
nämnder som framställs i utredningsrapporten tas fram i enlighet med stöd av bilaga 1 till
utredningsrapporten.

4. Lägga utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar till handlingarna samt
Anse dataskyddsombudets rekommendationer punkt nr 20,21 samt 34,35 vara hanterade. 

Beslutsunderlag 
Utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar – Med anledning av dataskyddsombudets 
rekommendationer till kommunstyrelsen punkt 20,21, 34 och 35 

Skickas till 
Akten 
Dataskyddsombudet 
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§ 326/21 KS/2020/0461/004 

Förslag till handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen 
i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta förvaltningens förslag till Handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i
Nynäshamns kommun.
2. Kanslichef ges delegation på att vid behov revidera handboken.
3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 2, 3, 11 12, 26-27, 30, 40 samt 44- 45 ska
härmed anses vara helt eller delvis hanterade.

Ärendet 
Den 31 augusti 2020 inkom kommunstyrelsens dataskyddsombud med en rapport till 
kommunstyrelsen – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens verksamheter. 
Dataskyddsombudet har i granskningen gjort en bedömning kring kommunstyrelsens efterlevnad av 
vissa utvalda artiklar i dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att kommunstyrelsen, 
enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta förvaltningens förslag till Handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i
Nynäshamns kommun.
2. Kanslichef ges delegation på att vid behov revidera handboken.
3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 2, 3,11 12, 26-27, 30, 40 samt 44- 45 ska
härmed anses vara helt eller delvis hanterade.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta förvaltningens förslag till Handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i
Nynäshamns kommun.
2. Kanslichef ges delegation på att vid behov revidera handboken.
3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 2, 3, 11 12, 26-27, 30, 40 samt 44- 45 ska
härmed anses vara helt eller delvis hanterade.

Beslutsunderlag 
Förslag till Handbok-för tillämpning av dataskyddsförordningen i Nynäshamns kommun 
Riktlinjer för informationssäkerhet, antagna av kommunstyrelsen den 16 juni 2021 § 221  
Dataskyddsombudets Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens 
verksamheter, 2020-08-31 
Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2020 § 317, Uppföljning av kommunstyrelsens 
dataskyddsombuds rapport 

Skickas till 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Valnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
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Akten 
§ 327/21 KS/2020/0485/866 

Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp 
av konst i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
I samband med Mål- och budget 2021–2024 den 15 oktober 2020 § 108 tog kommunfullmäktige 
beslut om att överföra ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet verkställdes den 1 januari 2021.  

Som en konsekvens av fullmäktiges beslut har kommunstyrelseförvaltningen sett behov av att se 
över och revidera kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i syfte att 
riktlinjerna ska spegla den nya aktuella organisationen. Kommunstyrelseförvaltningen har därför 
tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Nynäshamns kommun där 
även kommunstyrelsen delegeras ett ansvar för att säkerställa att offentliga miljöer berikas av 
konstnärlig utsmyckning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 24 augusti 2021 § 181 – med tjänsteskrivelse 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 juni 2021 § 77 – med tjänsteskrivelse 
Gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun, antagna 
av kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 75 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 11(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 328/21 KS/2021/0089/008 

Inaktivering av krisledningsnämnden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet med anledning av coronapandemin 
upphör i och med att nämnden inaktiveras den 31 oktober 2021. 

Ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) får ordföranden i krisledningsnämnden bedöma när en 
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska 
ske. Under våren 2020 bedömdes det extraordinära läge som rådde i kommunen på grund av 
spridningen av covid-19 vara av sådan karaktär att en aktivering av krisledningsnämnden var 
motiverad. Beslut om att nämnden skulle träda i funktion fattades av krisledningsnämndens 
ordförande den 1 april 2020. Sedan aktiveringen har nämnden sammankallats vid sex tillfällen för 
att bland annat besluta om stödåtgärder för näringslivet, inköp av skyddsutrustning samt 
distribution av livsmedel. 

Så snart krisledningsnämndens funktion inte längre behövs ska den avvecklas och de uppgifter som 
övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. Att uppgifter ska återgå och nämnden inaktiveras kan 
beslutas av både krisledningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (2 kap. 4 och 6 
§§ LEH).

Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på 
kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Även krisledningsnämndens 
arbete bör vara en del av utvärderingen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet med anledning av coronapandemin 
upphör och att nämnden inaktiveras den 31 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet med anledning av coronapandemin 
upphör och att nämnden inaktiveras den 31 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2021/0089/008-1 
Beslut att aktivera krisledningsnämnden, KS/2020/0194/004-1 

Skickas till 
Akten 
Kommunens nämnder  
Meddelas kommunfullmäktige 
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§ 329/21 KS/2020/0440/060 

Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
1. lägga utredningen till handlingarna.
2. uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja ett pilotprojekt, innebärande uppsättning av
trygghetskameror på lämpliga ställen i centrala Nynäshamn och ett i centrala Ösmo, baserat på
kommunstyrelseförvaltningens utredning och gärna i samråd med polismyndigheten, Region
Stockholm och andra relevanta aktörer.

Reservationer och särskilda yttranden 
Ordförande (M) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
utredning om kamerabevakning. Den avslutande bedömningen i utredningen är att fyra av de fem 
pendeltågsstationerna i kommunen är utsatt för omfattande brottslighet samt att köpkvarteret och 
kontorsområdet Sjötelegrafen till viss omfattning är utsatt för brottslighet. Den brottslighet som 
finns på pendeltågsstationerna och Sjötelegrafen kan enligt brottsförebyggande rådets metastudie 
förebyggas med hjälp av kamerabevakning, däremot talar inte studien för att stationsområden och 
köpcentrum är platser där kamerabevakning kan ge effekt på brottsligheten. Förvaltningen lämnar i 
detta ärende inget förslag till införande av kamerabevakning på någon plats i kommunen, detta då 
de områden i kommunen som bedöms vara brottsutsatta inte är inom kommunens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 att bordlägga ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. lägga utredningen till handlingarna.
2. kommunstyrelsens uppdrag beträffande motionen om kamerabevakning 2021-01-14 § 12 är
avslutat.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
1. lägga utredningen till handlingarna.
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Region Stockholm och polismyndigheten titta
på lämpliga platser för kamerabevakning på kommunens mark i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens utredning.

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att: 
1. lägga utredningen till handlingarna
2. uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja ett pilotprojekt, innebärande uppsättning av
trygghetskameror på lämpliga ställen i centrala Nynäshamn och ett i centrala Ösmo, baserat på
kommunstyrelseförvaltningens utredning och gärna i samråd med polismyndigheten, Region
Stockholm och andra relevanta aktörer.



 

PROTOKOLL Sida 13(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

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

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

Beslutsunderlag 
Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
Beslut – Kf § 12 2021-01-14 – Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 



Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun KS 
ärende 329/21. 

Alliansen tackar för en bra och informativ utredning avs. kamerabevakning. 

Omsorgen om våra medborgares trygghet är dock högt prioriterad för oss i Alliansen och 
vi anser därför att det redan nu är tid för att vidta trygghetsskapande åtgärder i form av 
ett pilotförsök med trygghetskameror. 

Vi yrkar därför att 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Lägga utredningen till handlingarna

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja ett pilotprojekt, innebärande
uppsättning av trygghetskameror på lämpliga ställen i Centrala Nynäshamn
och ett i Centrala Ösmo, baserat på kommunstyrelseförvaltningens
utredning och gärna i samråd med polismyndigheten, Region Stockholm och
andra relevanta aktörer.

För Allians i Nynäshamn 

Harry Bouveng (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Bilaga A



 

PROTOKOLL Sida 14(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 330/21 KS/2021/0026/042 

Återkoppling från Södertörns Brandförsvarsförbund på 
revisionens påpekanden på årsredovisning 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen från Södertörns brandförsvarsförbund läggs till handlingarna. 

Ärendet 
I samband med årsredovisningen 2019 från Södertörns Brandförsvarsförbund beslutade 
Nynäshamns kommuns kommunfullmäktige att förbundets direktion skulle återkomma med svar på 
revisionens påpekanden till kommunstyrelsen. Svaret lämnas med detta ärende. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Informationen från Södertörns brandförsvarsförbund läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Informationen från Södertörns brandförsvarsförbund läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 
SBFF direktionens svar 
KF Beslut §65 2020-06-10 
Revisionsrapport 2019 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 15(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 331/21 KS/2021/0091/219 

Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 
2022–2025 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022–
2025.  

Ärendet 
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och klimatrådgivning (EKR). 
Den nu gällande överenskommelsen mellan kommunerna avser perioden 2018–2021 och ett förslag 
till ny överenskommelse för perioden 2022–2025 tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att 
stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms 
län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som 
tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva 
efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens negativa 
klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.  

Förslaget till ny överenskommelse togs fram under 2020 och har skickats till kommunerna på remiss 
för synpunkter. Inkomna synpunkter på förslaget har behandlats av styrgruppen för EKR-samarbetet 
och ett slutligt förslag på ny överenskommelse har tagits fram på förslag till Storsthlms styrelse. 
Förslaget är i huvudsak en revidering av den nuvarande överenskommelsen. Förändringarna 
kännetecknas till stor del av förtydliganden och kompletteringar.  

Förslaget till ny överenskommelse har nu skickats ut på rekommendation för ställningstagande och 
beslut i respektive kommun. Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022–
2025.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022–
2025.  

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse EKR 2022–2025 
Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022–2025 
Beslut – ks § 81 2021-03-18 Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimat- och 
energirådgivningen 2022 - 2025 
Bilaga 1 – Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar 
Svar på remiss – Förslag till ny överenskommelse för Klimat- och Energirådgivningen 

Skickas till 
Akten 
Tf. planeringschef 
Storsthlm 



 

PROTOKOLL Sida 16(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 332/21 KS/2019/0463/289 

Ordförandeförslag - nytt planuppdrag att starta 
detaljplaneläggning av delar av Landsort 1:1 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har i september 2016 meddelat positivt planbesked avseende Landsort 1:1. 
Beslutet villkorades av att ett planprogram för området tas fram först. Kommunstyrelsen beslutar 
upphäva detta villkor. Framtagande av förslag till ny detaljplan kan därmed påbörjas på så sätt som 
även framgår av Samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S), Emma Solander (MP) och Lena 
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

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

Patrik Isestad (S) lämnar tillsammans med Emma Solander (MP) in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga C. 

Ärendet 
I december 2015 ansökte Statens fastighetsverk om planbesked för en ändring av gällande 
detaljplan, DP 775, för att möjliggöra avstyckningar av småhusfastigheter. Bakgrunden till detta är 
att många arrendatorer vill kunna köpa sina tomter. Den gällande detaljplanen tillåter inte 
avstyckningar av småhustomter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade dock 2021-09-28 att istället 
direkt påbörja detaljplaneprocessen för Landsort 1:1 utan att ett planprogram först tas fram Syftet 
är att korta ner handläggningstiden för ärendet, villkorat av att även Kommunstyrelsen fattar ett 
beslut i samma riktning, vilket nu föreslås. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har i september 2016 meddelat positivt planbesked avseende Landsort 1:1. 
Beslutet villkorades av att ett planprogram för området tas fram först. Kommunstyrelsen beslutar 
upphäva detta villkor. Framtagande av förslag till ny detaljplan kan därmed påbörjas på så sätt som 
även framgår av Samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att: 
1. det nuvarande arbetet med planprogram för Landsort 1:1 färdigställs så att sakägare,
remissinstanser och förtroendevalda har möjlighet att utforma en hållbar långtidsplan för Landsort.
2. att säkerställa att erforderliga resurser (personal och budget) finns tillgängliga för att hantera
uppdraget korrekt samt att undvika att onödiga förseningar uppstår.

Patrik Isestad (S) och Emma Solander (MP) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande. 

Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till ordförandeförslaget eller bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande. 



 

PROTOKOLL Sida 17(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla ordförandeförslaget. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag 

Skickas till 
Tf planeringschef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-10-21

Särskilt yttrande rörande “Ordförandeförslag - nytt planuppdrag att starta
detaljplaneläggning av delar av Landsort 1:1”

Yrkande
Vi yrkar:

1. att det nuvarande arbetet med planprogram för Landsort 1:1 färdigställs så att sakägare,
remissinstanser och förtroendevalda har möjlighet att utforma en hållbar långtidsplan för
Landsort.

2. att säkerställa att erforderliga resurser (personal och budget) finns tillgängliga för att hantera
uppdraget korrekt samt att undvika att onödiga förseningar uppstår.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
samt i Kommunfullmäktige

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga B



Nynäshamn, 2021-10-21 
Kommunstyrelsen, särskilt yttrande. 
Ärendenummer § 332/21  

Ordförandeförslag – nytt planuppdrag att starta 
detaljplaneläggning av delar av Landsort 1:1 
Vår hembygd, Nynäshamns kommun, är en viktig del i Stockholms södra skärgård 
med Landsort i söder och Horsfjärden i norr. Denna levande skärgård är idag hotad 
på många sätt, allt ifrån miljöförstöring och utfiskning till privatisering.  Vi är alla 
medvetna om att tillgången på fisk har förändrats dramatiskt sedan 70-talet, bland 
annat på grund av den miljöförstöring som våra vattendrag blivit utsatta för.  

Men tillgängligheten för nästa generation är också hotad. Strandskyddet är ifrågasatt 
och möjligheten för det rörliga friluftslivet att besöka attraktiva platser försvåras mer 
och mer. I vår kommun blir detta synligt bland annat genom de konflikter som vi 
kan läsa om på Torö stenstrand.  

Tillgängligheten till Landsort, som är ett varumärke för vår hembygd, hotas nu! 
Starka krafter i vårt samhälle vill nu privatisera stora delar av ön och därmed 
begränsa allmänhetens tillgänglighet till Landsort. Skulle fastigheterna på Landsort nu 
övergå från statligt till privat äganden - vilket är ett av syftena med den styrande 
Alliansens forcering av att ta fram en detaljplan på Landsort - kan det hota 
möjligheten för Landsort att fortsätta vara en viktig Kärnö i den södra skärgården.  

Viktig infrastruktur som hamnar och andra faciliteter riskerar att inte bli prioriterade. 
Socialdemokrater och Miljöpartiet vill att Landsort ska fortsätta vara en viktig allmän 
resurs i skärgården och för det rörliga skärgårdslivet. Men också för att företag ska 
kunna etablera sig på ön och kunna bedriva sin näring. Bland annat kunna erbjuda 
besökare att få service med boende och upplevelser.   

Bilaga C



2(2) 

Vi vill säkerställa att skärgården blir en öppen plats för alla. Kapitalstarka intressenter 
ska inte få överta det allmänna rummet och begränsa möjligheterna för oss alla att 
kunna vistas i skärgården.  

Historien visar att där utförsäljning av det allmänna skett har det varit förödande för 
en levande skärgård året runt. 

Vi motsätter oss förslaget att nu avbryta arbetet med planprogrammet för att i stället 
starta en detaljplaneprocess för Landsort 1:1  
Vi hävdar istället att det nuvarande arbetet med ett planprogram för Landsort 1:1, 
skall färdigställas så att såväl de viktiga remissinstanserna och vi som politiker har 
möjlighet att ta ställning i frågan om Landsort framtid. 

Det beslut att inte färdigställa planprogrammet kommer i praktiken innebära att hela 
detaljplaneprocessen kommer ta extra lång tid. Särskilt då inga ekonomiska resurser 
följer med i beslutet.  

Socialdemokraterna Miljöpartiet i Nynäshamn 

Patrik Isestad  Emma Solander 
Kommunalråd i opposition. Gruppledare  



 

PROTOKOLL Sida 18(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 333/21

Campus Nynäshamn 
Rektor Anneli Sahlin, biträdande rektor Malin Wilje, utvecklingsledare Lasse Sahlin och biträdande 
utvecklingsledare Martine Prinselaar informerar om Campus Nynäshamns verksamhet. 

Campus Nynäshamn erbjuder kurser, utbildningar och program inom högskola, yrkeshögskola och 
vuxenutbildning, yrkeshögskolan samverkar med över 200 företag. Ett yrkes-SFI kommer startas där 
det i SFI-studierna också går att välja inriktning mot en viss bransch. Campus Nynäshamns 
bedömning är att Nynäshamn behöver en arena för näringsliv, innovation och utbildning, visuella 
testmiljöer samt akademiska mötesplatser såsom bibliotek och föreläsnings- och eventlokaler. 



 

PROTOKOLL Sida 19(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 334/21 KS/2020/0335/260 

Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill 
Ösmo station 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas. 

Ärendet 
Bokoop Fastighet AB (exploatören) ansökte i juli 2020 om direktanvisning på del av fastigheten 
Vansta 5:38 intill Ösmo station. I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om direktanvisning med bolaget, 
och att förslag till markanvisningsavtal ska behandlas av kommunstyrelsen tillsammans med 
beställning av detaljplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat

markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt,
2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för

detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga
kraft.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat

markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt,
2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för

detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga
kraft.

Yrkanden 
Tommy Cumselius (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Johann Wolf (SD) yrkar bifall Tommy Cumselius (M) bordläggningsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till att ärendet ska bordläggas. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Kartor och bilder 
Bilaga 2  Exempel på situationsplan 
Bilaga 3  Undertecknat markanvisningsavtal 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 20(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 335/21 KS/2020/0174/261 

Anläggningsarrende Vansta 5:2 för mobilmast 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal för mobilmast på fastigheten Vansta
5:2 i Ösmo, Nynäshamns kommun.

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören och mark- och exploateringschefen i uppdrag att
signera erforderliga handlingar.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap § 13, första stycket, enligt Regemente för kommunstyrelsen, 
antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94 och reviderad 10 december 2020, § 83. 

Ärendet 
Företaget Hi3g/On Tower Sweden har ansökt om ny arrendeupplåtelse för att ersätta befintlig 
mobilmast på fastigheten Vansta 5:2. Det befintliga arrendet är uppsagt för avflyttning då 
mobilmasten ligger inom ett område som planeras bebyggas inom ramen för utveckling av centrala 
och södra Ösmo etapp 2, se figur 1. Det befintliga arrendet tecknades 2007 med en arrendeavgift 
på 10 000 kr, vilket är betydligt lägre än nivån i dagens arrendetaxa.  
Ett arrendeavtal för den nya upplåtelsen har tagits fram. Genom avtalet upplåts ett område på 100 
kvm av fastigheten Vansta 5:2, se figur 1. Ändamålet med upplåtelsen är basstation för 
mobilkommunikation. Upplåtelsen sker på 10 år med en årlig avgift på 24 000 kronor i enlighet med 
gällande arrendetaxa. Arrendetiden förlängs med 1 år i sänder om uppsägning inte sker senast ett 
år före arrendetidens utgång. Vid arrendets upphörande ska arrendatorn ta bort sina anläggningar 
och återställa i ursprungligt skick så långt det är möjligt. Den befintliga mobilmasten på det 
uppsagda arrendeområdet ska avvecklas och platsen återställas. Arrendatorn är skyldig att inhämta 
erforderliga tillstånd som t ex bygglov för sin verksamhet och anläggning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal för mobilmast på fastigheten Vansta

5:2 i Ösmo, Nynäshamns kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören och mark- och exploateringschefen i uppdrag att

signera erforderliga handlingar.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap §13, första stycket, enligt Regemente för kommunstyrelsen, 
antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, §94 och reviderad 10 december 2020, §83. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal för mobilmast på fastigheten Vansta

5:2 i Ösmo, Nynäshamns kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören och mark- och exploateringschefen i uppdrag att

signera erforderliga handlingar.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap § 13, första stycket, enligt Regemente för kommunstyrelsen, 
antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94 och reviderad 10 december 2020, § 83. 

Beslutsunderlag 
Arrendeavtal för mobilmast Vansta 5:2 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschefen 



 

PROTOKOLL Sida 21(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 336/21 KS/2021/0335/214 

Planbeställning för bostäder m.m. inom del av fastigheten 
Vansta 5:2 m fl, Utveckling av centrala och södra Ösmo, etapp 
2 Skogsnibble. 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att beställa av samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för del av 
fastigheten Vansta 5:2 m fl. Detaljplanen blir etapp två av samhällsbyggnadsprojektet ”Utveckling av 
centrala och södra Ösmo”. Kostnaden för planläggningen belastar planeringsavdelningens budget. 

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

Johann Wolf (SD) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

Föredragning 
Projektledare Amalia Tjärnstig föredrar ärendet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsprojektet ”Utveckling av centrala och södra Ösmo” syftar till att förtäta och bygga 
ihop Ösmo med ett tillskott av bostäder, lokaler för handel och service samt ny skola och nya 
förskolor m.m. Projektet i dess nuvarande form startades på uppdrag av kommunstyrelsen (KS§ 66 
2018-03-28). Dessförinnan har bland annat en strukturplan tagits fram (2016) som sammanfattar 
förutsättningarna för planeringen och pekar ut tre olika scenarion.  

Kommunstyrelsen har inom projektet tidigare beslutat om planbeställning av etapp 1 (KS 2019-11-
21 §175) samt planbeställning för ny skola i Ösmo (2021-06-16 KS §218). Planläggningen av etapp 
1 pågår och markanvisningsavtal med en ankaraktör för etapp 1 har godkänts av 
kommunfullmäktige (2020-09-17 KF §92).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beställer av samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för del av fastigheten 
Vansta 5:2 m fl. Detaljplanen blir etapp två av samhällsbyggnadsprojektet ”Utveckling av centrala 
och södra Ösmo”. Kostnaden för planläggningen belastar planeringsavdelningens budget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beställer av samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för del av fastigheten 
Vansta 5:2 m fl. Detaljplanen blir etapp två av samhällsbyggnadsprojektet ”Utveckling av centrala 
och södra Ösmo”. Kostnaden för planläggningen belastar planeringsavdelningens budget. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Planområde 
Bilaga 2 Exploateringskalkyl 



 

PROTOKOLL Sida 22(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Skickas till 
Akten  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Planeringschefen  
Mark- och exploateringschefen 
Fastighetschefen  
Ekonomichefen  
Samhällsbyggnadschefen 
Plan- och bygglovschefen  
VA-chefen  
Stadsmiljöchefen 



Nynäshamn, 2021-10-21 
Kommunstyrelsen, särskilt yttrande. 
Ärendenummer § 336/21  

Planbeställning för bostäder m.m. inom del av 
fastigheten Vansta 5:2 m fl, Utveckling av centrala och 
södra Ösmo, etapp 2 Skogsnibble.  
Redan den 21 november 2018, yrkade Socialdemokraterna i ärende 256, att 
genomföra en planbeställning av etapp 2 tillsammans med etapp 1. Tyvärr ansågs 
förslaget vara för djärvt och röstades ner. Nu, 3 år senare anses tiden mogen men 
utvecklingen av Ösmo och ny skola är därmed onödigt försenat. Detta är beklagligt 
och signalerar att kommunen backar in i framtiden.  

Socialdemokraterna föreslog tidigare att nuvarande etappindelning är begränsande 
och att 1–2 etapper bör ses som helhet.  

”I samband med planläggning för ny skola intill Ösmo IP är det önskvärt att hela 
området mellan Nyblevägen och väg 225 utreds i sin helhet avseende 
markanvändning, kvartersstruktur, ny infrastruktur, placering och volym av nya 
byggnader m.m. Genom att starta även etapp 2 och låta den planprocessen löpa 
parallellt med detaljplan för ny skola går det också att samordna utredningar t ex 
dagvatten.” citat från tjut till ärendet. 

När beslut om planbeställning av ny skola i Ösmo beslutades yrkade 
Socialdemokraterna följande; 

Socialdemokraterna yrkade i kommunstyrelsens arbetsutskott; att i samband med 
beslut om detaljplanearbete med plan för skolan även besluta att skissarbete med 
planförslag för hela etapp 2 startas. Detta skissarbete skall bland annat omfatta 
gatunät, kvarter, offentliga platser, park/grönstruktur och bebyggelsetyper. Den 
dagvattenutredning som skall genomföras bör omfatta hela etapp 2.  

Det som nu sker att varje del som saknas med att inte ett planprogram togs fram är 
att varje steg framåt blir försenat då omfattande frågor inte har svar.  

Socialdemokraterna yrkade idag bifall till att se de båda etapperna som en helhet. 

Socialdemokraterna  

Patrik Isestad 
Kommunalråd i opposition. 

Bilaga D



 ID: FGP2018 

Sida 1 av 1 
Sekreterare Justerare 1 Justerare 2 

2021-10-21 

Uttalande avseende Planbeställning mm. inom del av 
Vansta 5:2 

Sverigedemokraterna Nynäshamn har tagit del av punkt 336, planbeställning för bostäder mm av 
fastigheten Vansta 5:2. 

Vi anser att det är av yttersta vikt att tillse att det inte finns någon risk för att detta bostadsområde 
ska kunna utvecklas till ett utsatt område. Detta är helt i linje med vår motion angående att värna 
Nynäshamn ifrån utsatta områden till kommande kommunfullmäktige. 

Det är alltså viktigt att bostäderna får en sådan utformning så att de kommer att kunna bidra till en 
positiv utveckling av Ösmo och Nynäshamn. 

För Sverigedemokraterna Nynäshamn 

__________________________ 
Johann Wolf 

Bilaga E



 

PROTOKOLL Sida 23(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 337/21 KS/2018/0434/619 

Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 (Binomen) 
Kommunstyrelsen beslutade under § 324 att ta bort ärendet från dagordningen. 



 

PROTOKOLL Sida 24(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 338/21 KS/2021/0215/259 

Utveckling av fastigheten Bogsprötet 1 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag till en 
markanvisningstävling för Bogsprötet 1. När markanvisning har genomförts ska planändring 
beställas från samhällsbyggnadsnämnden. Trafiksituationen samt eventuella risker med att ta bort 
reservatet ska utredas i detaljplaneringen.  

Föredragning 
Projektledare Albin Törnberg föredrar ärendet. 

Ärendet 
Bogsprötet 1 på Hamngatan 34 är en 844 kvm stor tomt bebyggd med en villa från 1936. 
Sedan 2010 äger kommunstyrelsen via mark och exploatering fastigheten. Tidigare ägare var 
Nynäshamn exploatering AB. Villan har under de gångna åren använts av kommunens olika 
förvaltningar som bland annat tjänstebostad och boende för nyanlända. Den är idag i så dåligt skick 
att den inte går att använda. Flera aktörer har under åren visat intresse för tomten som ligger 
centralt i Nynäshamn. 

Fastigheten ingår i detaljplan DP716 som medger bostäder i två våningar på en del av tomten. I 
detaljplanen finns också ett vägreservat i Vikingavägens förlängning, som skulle medge en ny infart 
från väg 73 till centrala Nynäshamn. Vägreservatet har sitt ursprung i 1966 års generalplan för 
Nynäshamn och skulle leda trafiken från en tänkt ny infartsväg till stadens centrala delar. När 
motorvägen byggdes ut leddes trafiken istället främst via Nynäsvägen och Centralgatan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag till en 
markanvisningstävling för Bogsprötet 1. När markanvisning har genomförts ska planändring 
beställas från samhällsbyggnadsnämnden. Trafiksituationen samt eventuella risker med att ta bort 
reservatet ska utredas i detaljplaneringen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag till en 
markanvisningstävling för Bogsprötet 1. När markanvisning har genomförts ska planändring 
beställas från samhällsbyggnadsnämnden. Trafiksituationen samt eventuella risker med att ta bort 
reservatet ska utredas i detaljplaneringen.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag om fastigheten Bogsprötet 1 samt kommunstyrelsens beslut i frågan 
Detaljplan DP 716 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Mark- och exploatering 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 25(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 339/21 KS/2020/0383/214 

Planbesked för fastigheterna Jursta 4:13 samt Jursta 4:16-19 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

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

Ärendet 
En första ansökan om planbesked kom till kommunstyrelseförvaltningen den 2020-09-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ansökan och återremitterade ärendet för att 
förvaltningen skulle undersöka eventuella synergieffekter med det planerade bostadsbyggandet i 
Kolbotten, samt undersöka om sökanden kunde avvakta till dess att en ny översiktsplan antagits. 
Ansökan drogs tillbaka efter dialog med förvaltningen. En ny ansökan inkom den 2021-06-08.  

Syftet är att detaljplanera för byggande av drygt 100 bostäder. Berörda fastigheter omfattar totalt 
cirka 47 000 kvadratmeter. Området finns inte utpekat för bostadsbyggande i den översiktliga 
planeringen.  

Fastigheterna består idag av skogs- och jordbruksmark. Området ligger inte inom detaljplan. Det 
finns inget kommunalt vatten och avlopp och det finns inte heller med i VA-planen. Sökanden vill 
ansluta till det kommunala VA-nätet och menar att det stora antalet bostäder är tänkt att kunna 
fördela kostnaderna för en sådan anslutning.  

Området ligger utanför översiktsplanens utvecklingsorter och ligger inte i anslutning till 
sammanhållen bebyggelse. Avståndet till Ekeby är drygt en kilometer fågelvägen. Till den planerade 
bebyggelsen i Kolbotten är avståndet över en och en halv kilometer.  

Delar av fastigheterna består av jordbruksmark som bedöms som brukningsvärd. Det finns ett 
gravfält på en av fastigheterna och med stor sannolikhet andra fornlämningar. Området ligger i en 
känslig kulturmiljö. 

Kartor och ytterligare planeringsförutsättningar finns i bifogad promemoria. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked.  

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla ansökan om planbesked. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag att bifalla 
ansökan om planbesked. 



 

PROTOKOLL Sida 26(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked med bilagor 
PM om planbeskedsansökan 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 
Planeringschef 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-10-21

Särskilt yttrande gällande Planbesked för fastigheterna Jursta 4:13 samt Jursta 4:16-19

Bakgrund
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra byggande av ett antal
bostäder. Förslaget är inte förenligt med översiktsplanen och för närvarande är fastigheterna inte
anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

En första ansökan om planbesked kom till kommun-
styrelseförvaltningen den 2020-09-08. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott behandlade ansökan och åter-
remitterade ärendet för att förvaltningen skulle under-
söka eventuella synergieffekter med det planerade
bostadsbyggandet i Kolbotten, samt undersöka om
sökanden kunde avvakta till dess att en ny översikts-
plan antagits. Ansökan drogs tillbaka efter dialog med
förvaltningen.

En ny ansökan inkom den 2021-06-08. Syftet är att
detaljplanera för byggande av drygt 100 bostäder.
Berörda fastigheter omfattar totalt cirka 47 000 kvadrat-
meter. Området finns inte utpekat för bostadsbyggande i
den översiktliga planeringen och området ligger inte
inom detaljplan.

Fastigheterna består idag av skogs- och jordbruksmark.
Delar av marken är jordbruksmark som är att bedöma
som brukningsvärd, men efter att ha studerat kartorna
bedömer vi att det är en mycket liten del av det tänka
exploaterade området. Kollektivtrafik finns, i form av
busstrafik och det finns en busshållplats i närheten.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga F



Det finns inget kommunalt vatten och avlopp och detta finns inte heller med i VA-planen. Sökanden vill
ansluta till det kommunala VA-nätet och menar att det stora antalet bostäder gör att det är möjligt att
fördela kostnaderna för en sådan anslutning på flera fastigheter. Avståndet till Ekeby är drygt en
kilometer fågelvägen.Till den planerade bebyggelsen i Kolbotten är avståndet över en och en halv
kilometer. Även om det inte finns kommunalt VA idag, bör man vidga perspektivet och ta med
närliggande småorter (se karta nedan) och det faktum att det redan finns beslut om VA till Ekeby och
Kolbotten/Landfjärden. Kartan nedan visar att det finns ett par-tre småorter i närheten av det föreslagna
exploateringsområdet där det är tillräckligt många invånare för att de också ska kunna begära kommunalt
huvudmannaskap för VA, som skedde i Ekeby.

Yrkande
Vi yrkar:

1. att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om planbesked.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
Barn- och utbildningsnämnden,
samt i Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 340/21 KSFA/2021/0132/291 

Viaskolan träslöjdssal avvikelse 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 144 000 kronor i investeringen för renovering 
av Viaskolans träslöjdssal till en total budget om 642 000 kronor och ianspråkta 144 000 kronor ur 
investeringsramen verksamhetslokaler – planerat underhåll 2021. 

Ärendet 
Viaskolans träslöjdssal har renoverats då den var mycket sliten och golvet har lagts om och försetts 
med frånluft. När gamla golvets togs bort visade sig underlaget vara för ojämnt för att lägga ett nytt 
golv på och det har varit nödvändigt att gjuta ett nytt underlag. Detta har drivit upp kostnaden med 
172 114 kronor. 

Utfallet för projektet blev 642 000 kronor, exklusive moms, med en beslutad budget om 498 000 
kronor. Det innebär en avvikelse på 28,9 % eller 144 000 kronor över budget.  
Finansiering sker genom att ianspråkta 144 000 kronor ur posten verksamhetslokaler – planerat 
underhåll 2021. Kapitalkostnaden år ett kommer sammanlagt att hamna på 75 000 kronor med en 
avskrivningstid på 10 år, varav ökningen svarar för 17 000 kronor. Inga ytterligare medel behövs för 
driften. 

Arbetet är slutfört och investeringen avslutas i november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 144 000 kronor i investeringen för renovering 
av Viaskolans träslöjdssal till en total budget om 642 000 kronor och ianspråkta 144 000 kronor ur 
investeringsramen verksamhetslokaler – planerat underhåll 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 144 000 kronor i investeringen för renovering 
av Viaskolans träslöjdssal till en total budget om 642 000 kronor och ianspråkta 144 000 kronor ur 
investeringsramen verksamhetslokaler – planerat underhåll 2021. 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut – Avvikelse i renoveringen av Viaskolans träslöjdssal 

Skickas till 
Akten 
Controller 
Projektledaren  
Underhållssamordnaren 



 

PROTOKOLL Sida 28(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 341/21 KS/2021/0410/009 

Hemställan från Letupa AB om överlåtelse av fastigheten 
Svarven 8 och likvidering av bolaget, samt kommunens förvärv 
av fastigheten Svarven 8 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Letupa AB:s hemställan om att överlåta fastigheten Svarven 8 till kommunen godkänns.
2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar.
3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras
för förvärvets fullbordan.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten.
5. När överlåtelse enligt punkt tre fullbordats godkänner fullmäktige att Letupa AB beslutar om

likvidering.
6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Letupa AB:s bolagsstämma

rösta för att bolaget likvideras.

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun godkände den 11 september 2013 § 110 ett 
aktieöverlåtelseavtal genom vilken kommunen förvärvade samtliga aktier i bolaget Letupa AB. Syftet 
med förvärvet var att komma i åtnjutande av fastigheten Svarven 8 som ägdes av bolaget. Då 
fastigheten är strategiskt placerad är försäljning av bolaget inte aktuellt. Nuvarande planer är att 
fastigheten skall användas som verksamhetslokal och därmed ska den ingå i kommunens 
fastighetsbestånd.  

En värdering av fastigheten är genomförd och överlåtelsen till kommunen sker till marknadsvärde. 
Värderingen biläggs detta ärende. Överföringen ger endast mindre ekonomiska effekter som 
hanteras inom ramen för förvärvsbeloppet. Prognosen för investeringsramen verksamhetslokaler är 
lägre än budget vilket ger ett utrymme att genomföra detta förvärv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Letupa AB:s hemställan om att överlåta fastigheten Svarven 8 till kommunen godkänns.
2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar.
3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras
för förvärvets fullbordan.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten.
5. När överlåtelse enligt punkt tre fullbordats godkänner fullmäktige att Letupa AB beslutar om

likvidering.
6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Letupa AB:s bolagsstämma

rösta för att bolaget likvideras.



 

PROTOKOLL Sida 29(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Letupa AB:s hemställan om att överlåta fastigheten Svarven 8 till kommunen godkänns.
2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar.
3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras
för förvärvets fullbordan.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten.
5. När överlåtelse enligt punkt tre fullbordats godkänner fullmäktige att Letupa AB beslutar om

likvidering.
6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Letupa AB:s bolagsstämma

rösta för att bolaget likvideras.

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Hemställan från Letupa AB 
Köpekontrakt  
Värderingen 
Översiktskarta 

Skickas till 
Akten 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-10-21

Särskilt yttrande beträffande Hemställan från Letupa AB om överlåtelse av fastigheten
Svarven 8 och likvidering av bolaget, samt kommunens förvärv av fastigheten Svarven 8

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun godkände den 11 september 2013 § 110 ett aktieöverlåtelseavtal
genom vilken vår kommun förvärvade samtliga aktier i bolaget Letupa AB. Syftet med förvärvet var att komma i
åtnjutande av fastigheten Svarven 8 som ägdes av bolaget. Då fastigheten är strategiskt placerad är försäljning av
bolaget inte aktuellt. Nuvarande planer är att fastigheten skall användas som verksamhetslokal och därmed ska
den ingå i vår kommuns fastighetsbestånd.

En värdering av fastigheten är genomförd och överlåtelsen till vår kommun sker till marknadsvärde. Överföringen
ger endast mindre ekonomiska effekter som hanteras inom ramen för förvärvsbeloppet. Prognosen för
investeringsramen verksamhetslokaler är lägre än budget vilket ger ett utrymme att genomföra detta förvärv.

Det framgår tyvärr inte av handlingarna vad vår kommun ska ha fastigheten Svarven 8 till, varför vi inte kan se
värdet av överlåtelsen och förvärvet av fastigheten.

Yrkande
Vi yrkar avslag till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:

1. Letupa AB:s hemställan om att överlåta fastigheten Svarven 8 till kommunen godkänns.

2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur 2021 års
investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar.

3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och ger
fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras för förvärvets
fullbordan.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten.

5. När överlåtelse enligt punkt tre fullbordats godkänner fullmäktige att Letupa AB beslutar om likvidering.

6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Letupa AB:s bolagsstämma rösta för att
bolaget likvideras.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga G



 

PROTOKOLL Sida 30(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 342/21 KS/2021/0278/059 

Svar på väckande av ärende - Extern granskning av 
upphandlingen av skollokaler i Vaktberget 4 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkande om att ta in en extern granskning av upphandling av 
skollokaler i Vaktberget 4. 

Johann Wolf (SD) deltar inte i beslutet. 

Jäv 
Mikael Persson (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Bo Persson (L) tjänstgör istället för Mikael Persson (L). 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S) och Emma Solander (MP) reserverar sig mot beslutet. 

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

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

Protokollsanteckning 
Patrik Isestad (S) lämnar följande protokollsanteckning: socialdemokraterna anser att 
kommunstyrelsen behöver genomföra extern granskning för att uppfylla kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Föredragning 
Kommunjurist Yvonne Persson föredrar ärendet. 

Ärendet 
Den 19 maj 2021 § 196 beslutade kommunstyrelsen att väcka ärende om Extern granskning av 
upphandling av skollokaler i Vaktberget 4 som ställts av socialdemokraterna.  

Av socialdemokraternas skrivelse framgår att socialdemokraterna, med anledningen av 
upphandlingen av externa lokaler i Vaktberget 4 den 12 mars 2021, anser att kommunstyrelsen 
genom sin uppsiktsplikt ska ge oberoende part i uppdrag att granska beslut fattade av barn- och 
utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med anledning av upphandlingen, 
och hur besluten genomförts av respektive förvaltning.  

Efter att ärendet väckts av kommunstyrelsen har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en egen 
översiktlig granskning av det aktuella ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
hanteringen av det aktuella ärendet i det stora hela har skett i enlighet med gällande styrdokument, 
regler och rutiner. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att barn och utbildningsnämnden, genom 
dess utskott, har tagit beslut om att godkänna genomförande av den aktuella upphandlingen. Barn-
och utbildningsnämndens arbetsutskott har dock, enligt kommunstyrelseförvaltningens uppfattning, 
inte haft delegation på att ta det aktuella beslutet. Nämnderna bör därför uppmanas att säkerställa 
att dess delegat inte överstiger sina befogenheter vid framtida beslut.  

Med anledning av resultatet av kommunstyrelseförvaltningen genomförda utredning av ärendet 
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen avslår socialdemokraternas yrkande om 
att ta in extern granskning. 



 

PROTOKOLL Sida 31(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkande om att ta in en extern granskning av upphandling av 
skollokaler i Vaktberget 4. 

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

Yrkanden 
Bo Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Lena Dafgård (SN) yrkar att kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt ska ge oberoende part 
uppdraget att granska beslut fattade av barn- och utbildningsnämnden (BUN) och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (MSN) och hur besluten har genomförts av respektive förvaltning. 

Patrik Isestad (S) yrkar i enlighet med deras väckta ärende att ta in en extern granskning av 
upphandling av skollokaler i Vaktberget 4. 

Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) jämkar varandras yrkanden då innebörden i de båda är att 
en extern granskning ska genomföras beträffande upphandling och beslut av skollokaler i 
Vaktberget 4. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Lena Dafgård (SN) och Patrik Isestads (S) 
jämkningsyrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas väckta ärende – Extern granskning av upphandling av skollokaler Vaktberget 4 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, antagen av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden den 21 maj 2019 § 141 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, antagen av barn- och utbildningsnämnden den 
20 maj 2020 § 83 
Upphandlings Södertörns Händelseförlopp/logg – upphandling hyresobjekt skollokaler Nynäshamn 
Kommunstyrelsens beslut den 19 maj 2021 § 196 
Förstudie, utökning av skolplatser i Nynäshamns tätort 

Skickas till 
Akten 
Socialdemokraterna 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-10-21

Särskilt yttrande gällande Svar på väckande av ärende - Extern granskning av
upphandlingen av skollokaler i Vaktberget 4

Bakgrund
Den 19 maj 2021 § 196 beslutade kommunstyrelsen att väcka ärendet om Extern granskning av
upphandling av skollokaler i Vaktberget 4 som ställts av socialdemokraterna.

Av socialdemokraternas skrivelse framgår att socialdemokraterna, med anledningen av
upphandlingen av externa lokaler i Vaktberget 4 den 12 mars 2021, anser att kommunstyrelsen
genom sin uppsiktsplikt ska ge oberoende part i uppdrag att granska beslut fattade av Barn- och
utbildningsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med anledning av upphandlingen,
och hur besluten genomförts av respektive förvaltning.

Enligt Kommunstyrelseförvaltningens egna översiktliga granskning har Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott inte haft delegation på att ta det aktuella beslutet. Enligt Barn- och utbildningsnämndens då
gällande delegationsordning, antagen den 20 maj 2020 §  83, hade Barn- och utbildningsnämndens
utskott delegation på att ta beslut om tecknande och uppsägning av internhyresavtal samt beslut om
genomförande av verksamhetsanpassningar av lokaler med ökad årshyra om högst en miljon kronor. Det
anges dock inte i delegationsordningen att utskottet skulle ha rätt att ta beslut om att godkänna
genomförande av upphandling vare sig i syfte att ingå hyreskontrakt för verksamhetslokaler eller av
andra skäl. Enligt kommunstyrelseförvaltningens bedömning har denna befogenhet inte heller delegerats
särskilt till utskottet från Barn- och utbildningsnämnden i det aktuella ärendet. Av punkt 3 i miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår dock att beslutet gäller under förutsättning att Barn- och
utbildningsnämnden godkänner upphandling enligt förfrågningsunderlaget. Nämnderna bör därför
uppmanas att säkerställa att dess delegat inte överstiger sina befogenheter vid framtida beslut.

Vi anser att det är allvarligt att ett ärende, som en nämnds arbetsutskott inte har delegation att besluta
om, kommer upp på dagordningen för beslut. Det är också allvarligt att beslutet i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att undersöka och ta fram en plan och kostnadsbedömning för renovering
och eventuell anpassning av Nynäshamns kommuns gymnasiebyggnad inte har följts. Detta beslut har
inte genomförts av förvaltningen.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga H



Yrkande
Vi yrkar:

1. att Kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt ska ge oberoende part uppdraget att granska
beslut fattade av Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden (MSN) och hur besluten har genomförts av respektive förvaltning.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
Barn- och utbildningsnämnden,
i samt Kommunfullmäktige
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Nynäshamn, 2021-10-21 
Kommunstyrelsen, särskilt yttrande.  
Ärendenummer § 342/21  

Svar på väckande av ärende-Extern granskning av 
upphandlingen av skollokaler i Vaktberget 4. 

Socialdemokraterna anser att kommunstyrelsen behöver genomföra extern 
granskning för att uppfylla kommunstyrelsens uppsiktsplikt.   

Kommunstyrelsen beslut att inte genomföra en extern granskning kastar en våt filt 
över förtroendet för politiken och förvaltningen. Vad är det som inte håller för en 
extern granskning? 

Socialdemokraterna föreslog att en extern granskning ska genomföras efter att inga 
korrekta beslut tagits om ett hyreskontrakt för 12 miljoner ska godkännas. 
Kommunstyrelseförvaltningen har på eget bevåg genomfört en interngranskning och 
där framkommit med några påpekanden. Bland annat har det i den egna utredningen 
konstaterats att Barn- och utbildningsnämnden överträder sina befogenheter.  

Men på inget sätt undersöks ansvarsfrågan för beslutet som i slutändan drabbar 
medborgaren då lokalerna inte är ändamålsenliga med en tillexempel en nästintill 
obefintlig skolgård samt att lokalhyran kostar nästintill dubbelt så mycket som att 
använda egna lokaler.  

Beskrivning av ärendet som kommunstyrelsen inte avser granska externt. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-10, att gå vidare med förslagen om 
utökning av skolplatser, centrala Nynäshamn. När nämnden sammanträde 
redovisades det 4 förslag till beslut;  

1. godkänna projektering för återuppbyggnad av Lilla Gröndal, scenario 1 (cirka
240 elever), enligt förstudien.

2. godkänna att kostnaderna för projektering av återuppbyggnad av Lilla
Gröndal belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av
ett beslut som ligger inom nämndens ansvar.

3. godkänna projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall.

4. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans
gamla idrottshall belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på
grund ett beslut som ligger inom nämndens ansvar.
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5. godkänna behovsanalys för inhyrning av skollokaler och överlämna den till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förstudie. 

 
Nämnden var inte enig i sitt beslut och (SN), inkom med ett särskilt yttrande där det 
yrkades enligt följande;  
 
Alternativet att flytta Viaskolans högstadium till gymnasiet ska först undersökas. 
Kostnader för detta samt eventuella kostnader för renovering ska tas fram. Alternativ 
för vilka externa lokaler som skulle kunna vara aktuella att hyra och kostnader för 
detta ska tas fram.  
 
Nämnden beslutade att externt inhyra skollokaler samt beslutades det att godkänna 
behovsanalysen om inhyrning av skollokaler och överlämna ärendet till dåvarande 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för en förstudie.  
 
Dagen efter att nämndsammanträdet i Barn- och utbildningsnämnden är avslutat 
levereras en färdig förstudie till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den enorma 
effektiviteten att genomföra och skriva fram en förstudie imponerar. Förstudien 
rekommenderar förhyrning i externa lokaler som lösning på det uttalade behovet. 
Vidare föreslås lösningen upphandlas i konkurrens. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder, 2020-06-16 vilket innebär att 
nämnden har att ta ställning till förstudien 3 arbetsdagar senare.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enighet enligt följande 
beslutspunkter:  
 

1. Godkänna förstudien, daterad 2020-06-11. 
 

2. Uppdra till förvaltningen att påbörja upphandling  av förhyrning av 
skollokaler i Nynäshamns tätort enligt barn- och utbildningsnämndens 
behovsanalys och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förstudie.  

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden 

godkänner upphandling  enligt förfrågningsunderlaget.  
 

4. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en plan och 
kostnadsbedömning för renovering och eventuell anpassning av 
Nynäshamns kommuns gymnasiebyggnad(er) för att kunna inrymma 
t.ex. högstadium och/eller NKC;s verksamheter. 

 
5. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ber barn- och 

utbildningsnämnden att förtydliga t.ex. 
 
- Hur många elever är det som behöver lokaler och vilka åldersgrupper det rör 
- Varför en aula behövs. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, beslutade enhälligt att upphandling av 
skollokaler ska påbörjas samt att beslutet gäller under förutsättning att Barn- och 
utbildningsnämnden godkänner upphandling enligt förfrågningsunderlag. Därutöver 
ska miljö- och samhällshällsbyggnadsförvaltningen ta fram en kostnadsbedömning 
för renovering och eventuell anpassning av gymnasiebyggnaden för skolplatsbehovet. 
Nämnden ber även Barn- och utbildningsnämnden att förtydliga hur många elever 
och vilka åldersgrupper det rör och om en aula behövs? 
 
Ärendet går nu vidare till Barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-06-
24. Det vill säga 14 dagar efter att ärendet togs upp i Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar nu arbetsutskottet att; 
 
Gå ut med en anbudsförfrågan för att upphandla ett hyreskontrakt enligt alternativ 2 
i förstudien.  
 
Upphandling Södertörn får nu i uppdrag att påbörja en upphandling och Barn- och 
utbildningsnämnden förväntar sig att få en återkoppling av avseende skolans 
placering, hyresavtalets längd samt hyresavtalets kostnader för godkännande.  
 
Någon återkoppling sker inte från barn- och utbildningsförvaltningen till beslutande 
politiker och 2020-12-17, inkommer ett tilldelningsbeslut till kommunen beträffande 
genomförd upphandling från Södertörns upphandlings nämnd utan att ärendet 
behandlas/informeras i Barn- och utbildningsnämnden. 2021-03-12, undertecknas ett 
hyresavtal mellan kommunen och Vaktberget Fastigheter AB.  
 
Sedan beslut om att gå ut på en upphandling om att förhyra skollokaler har 
beslutande politiker inte fått tillgång ärendet och inte godkänt upphandlingen. I 
normalfall återkopplas alltid strategiska samt kostnadsdrivande upphandlingar till 
beslutande politiker men dock inte i detta fall.  
 
Reglemente för kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun §2 Allmänt om 
Kommunstyrelsens uppgifter.  
  
Utdrag från §2. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 
 
Det är mycket allvarligt när Barn- och utbildningsnämndens politiker inte känner sig 
informerade och anser att de inte tagit del av konsekvenser av genomförd 
upphandling. Nämnden bör därför få tillgång till upphandlingsresultatet innan 
upphandling kan godkännas. Ärendet är av principiell karaktär och hanteringen 
behöver därför granskas av extern part samt att kommunstyrelsen behöver gå till 
botten med uppgifterna när ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden inte känner 
sig delaktiga och kan ta ansvar för den aktuella upphandlingen.  
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Vidare behöver även extern part granska varför beslut i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden inte hörsammats vad gäller att undersöka att;  
 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en plan och kostnadsbedömning 
för renovering och eventuell anpassning av Nynäshamns kommuns 
gymnasiebyggnad(er) för att kunna inrymma t.ex. högstadium och/eller NKC;s 
verksamheter. 
 
Dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har inte fått beslutet presenterat för 
sig samt den nya organisationen, fastighet och investeringsutskottet likaså.  
 
Kommunen har tomställda lokaler vilka kan inhysa det skolplatsbehov kommunen 
har. Kommunen väljer dock att inte undersöka de egna lokalernas lämplighet och 
förhyr lokaler av extern part. Hyreskostnad för gymnasiets lokaler är idag ca 800 
kr/kvm/år och för de externt inhyrda lokalerna (Vaktberget Fastigheter AB) 1 834 
kr/kvm/år.  
 
Hyresavtalet som tecknades innebär en kostnad för kommunen med 2 345 796 
miljoner kronor per år och hyresavtalet sträcker sig framtill 2026 med möjlighet till 1 
års förlängning. Summan för hyresperioden är 11 728 980 miljoner kronor.  
 
Jävssituation. 
 
Vid beslut i ärendet under kommunstyrelsen anmälde 1:e vice ordförande Mikael 
Persson (L), jäv då densamme suttit i Barn- och utbildningens nämndens 
arbetsutskott. Samma utskott den interna utredningen kritiserar.   
 
Extern granskning av inhyrning av externa skollokaler stöttades av Sorunda Net 
Nynäshamns kommunparti, Miljöpartiet samt Socialdemokraterna. 
Sverigedemokraterna avstod att ta ställning i frågan och Allianspartierna avslog 
förslag på extern granskning.  
 
  
Socialdemokraterna  
 
 
Patrik Isestad 
Kommunalråd i opposition.  
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Kommunstyrelsen 
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2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 343/21 KS/2020/0492/060 

Svar på motion om att Nynäshamns medborgare behöver en 
värdig och modern politisk styrning 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anse motionen om att Nynäshamns medborgare behöver en värdig och modern politisk 
styrning besvarad. 

 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
En motion har den 1 december 2020 inkommit från Emma Solander (MP). Motionen handlar om 
utformningen av den kommunala organisationen. Motionären anför att kommunallagen lämnar stor 
frihet till kommunerna att utforma sin organisation, varför organisationen bör anpassas till ett 
modernt sätt att styra. Motionären föreslår fullmäktige besluta följande. 
 

- Kommunfullmäktige påbörjar ett förändringsarbete och en översyn av den politiska 
organisationen med syfte att skapa en snabbare, bättre och mer modern, processorienterad 
politisk organisation. En politisk organisation som med väl fungerande demokratiska 
processer kan möta framtidens utmaningar – och som kan tillgodose såväl medarbetarnas, 
medborgarnas och företagarnas behov. 
 

- Upphöra med den process med omval mitt i en mandatperiod av politiska poster, och låta 
en hel mandatperiods politiska organisation få ta ansvar. 
 

- Tillsätta en tillfällig beredning med två personer från varje parti som får i uppdrag att 
genom en bred dialog med långsiktigt perspektiv, omvärldsorientera, analysera och komma 
med ett förslag på ny politisk organisation till kommunfullmäktige innan sommaren 2021.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-23 att bordlägga ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anse motionen om att Nynäshamns medborgare behöver en värdig och modern politisk 
styrning besvarad. 

 

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

Yrkanden 
Ordförande (L) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion, KS/2020/0492/060-1 

Skickas till 
Akten 
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§ 344/21 KS/2021/0124/060 

Svar på motion om belysning på lekplatsen "Höjden" 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har avgett en motion om att kommunen sätter upp belysning 
vid lekplatsen ”Höjden”. Lekplatsen är belägen vid Höjdgatan i Nynäshamn och saknar belysning, 
vilket gör att lekplatsen inte går att använda kvällstid förutom på sommaren. Lekplatsen skulle enligt 
motionen kunna utnyttjas mycket mer om den var belyst. 
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden 
har den 22 juni 2021, § 154, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att 
belysa lekplatsen och gångstigen/trappan vid lekplatsen Höjden i Nynäshamn. Utformningen av 
belysningen ska anpassas efter kulturmiljön, samt att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelseförvaltningen som svar på remiss.    

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

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

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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

Beslutsunderlag 
Motion från Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
Yttrande från SBN § 154/2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
 

Skickas till 
Akten 
 



 

PROTOKOLL Sida 34(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 345/21 KS/2021/0194/060 

Svar på motion - Flytt av ändhållplats för buss 861 mellan 
Nynäshamn och Stockholm 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Ärendet 
Motionen beskriver dagens situation där buss 861 utgår ifrån hållplatsen Estögaraget. Tidigare låg 
här även ett bussgarage. Genom att flytta ändhållplatsen till hållplatsen Sjögången finns potential 
för öka antalet resenärer. Sjögången är redan idag ändhållplats för linjerna 854 och 858 där även  
en vändplan anpassad för buss finns samt en raststuga med kök och toalett för chaufförer.  
 
Motionen föreslår att Nynäshamns kommun i samverkan med Region Stockholm verkar för en flytt 
av ändhållplatsen för buss 861 upp till Sandhamn och hållplats Sjögången. Detta kan exempelvis  
ske i de samrådsmöten som Nynäshamns kommun har med Region Stockholm.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion – Flytt av ändhållplats för buss 861 mellan Nynäshamn och Stockholm 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 35(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 346/21 KS/2021/0222/061 

Svar på e-förslag - Förena Nynäshamn och Ösmo med en 
gång- & cykelbana 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om en gång- och cykelbana mellan Nynäshamn -
Ösmo - Segersäng.  

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som önskar förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- 
och cykelbana. Förslagsställaren beskriver hur det mellan Västerhaninge – Krigslida – Tungelsta -
Hemfosa - Segersäng pendeltågsstation går en gång- och cykelbana parallellt med tågspåret. Vissa 
sträckor som grusväg och vissa asfalterad. Förslaget anger att gång- och cykelbanan från  
Segersäng bör förlängas till Ösmo och Nynäsgård pendeltågsstation samt att hela sträckan bör 
asfalteras.  

Detta motiveras med att vid tågolycka och service så finns blir det enklare för räddningstjänst till 
platsen. Förslagsställaren beskriver hur det enbart går nattbussar från Gullmarsplan till 
Västerhaninge och Tungelsta. En gång- och cykelbana skulle därmed möjliggöra att gå till 
Nynäshamn när inga tåg eller bussar går. Det anges även att det är för farligt att gå på gamla 
Nynäsvägen i de situationer då tåg och bussar är inställda på grund av strömavbrott eller rådande 
väderlek.     

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om en gång- och cykelbana mellan Nynäshamn -
Ösmo - Segersäng.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om en gång- och cykelbana mellan Nynäshamn -
Ösmo - Segersäng.  

Beslutsunderlag 
E-förslag - Förläng den gång- & cykelbanan från Segersäng till Ösmo och Nynäsgård 
pendeltågstation. Asfaltera hela sträckan
Beslut - ksau § 128 2021-05-06 - Inkomna e-förslag
Beslut - ks § 184 2021-05-19 - Inkomna e-förslag
Beslut - ksau § 153 2021-06-03 - Inkomna e-förslag 1 januari - 19 april

Skickas till 
Akten

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1142638&VerID=1015500
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1142638&VerID=1015500
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159910&VerID=1024002
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159911&VerID=1024003
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159912&VerID=1024004


 

PROTOKOLL Sida 36(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 347/21 KS/2021/0228/061 

Svar på e-förslag - Trottoar från Lövhagen till Hamnvik 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att e-förslaget om en trottoar mellan Hamnvik och Lövhagen ska anses 
som besvarat genom att synpunkterna tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som 
är del av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun.  

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som föreslår en riktig trottoar mellan Lövhagen och 
Hamnvik så för öka tryggheten för promenader på sträckan. Istället för två smala trottoarer på 
vardera sida föreslås en bredare upphöjd trottoar på ena sidan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att e-förslaget om en trottoar mellan Hamnvik och Lövhagen ska anses 
som besvarat genom att synpunkterna tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som 
är del av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att e-förslaget om en trottoar mellan Hamnvik och Lövhagen ska anses 
som besvarat genom att synpunkterna tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som 
är del av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun.  

Beslutsunderlag 
E-förslag – Trottoar från Lövhagen till Hamnvik
Beslut - ks § 184 2021-05-19 - Inkomna e-förslag
Beslut - ksau § 128 2021-05-06 - Inkomna e-förslag
Beslut - ksau § 153 2021-06-03 - Inkomna e-förslag 1 januari - 19 april

Skickas till 
Akten 

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159922&VerID=1024014
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159921&VerID=1024013
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159923&VerID=1024015


 

PROTOKOLL Sida 37(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 348/21 KS/2021/0237/061 

Svar på e-förslag - Cykel/Gångväg mellan Grödby - Sunnerby 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget Gång- och cykelväg mellan Grödby-Sunnerby 
besvarat. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen vilket anger att gång- och cykelväg bör göras mellan 
Grödby och Sunnerby.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget Gång- och cykelväg mellan Grödby-Sunnerby 
besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget Gång- och cykelväg mellan Grödby-Sunnerby 
besvarat. 

Beslutsunderlag 
E-förslag Cykel/Gångväg mellan Grödby och Sunnerby
Beslut – ks § 228 2021-06-16 – Inkomna e-förslag
Beslut - ksau § 154 2021-06-03 - Inkomna e-förslag

Skickas till 
Akten 

javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl05$_BoundColumn_2_anchor','')


 

PROTOKOLL Sida 38(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 349/21        KS/2021/0263/061 

E-förslag – extra val 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om extra val. 
 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S) och Emma Solander (MP) deltar 
inte i beslutet. 
 
Ärendet  
Ett e-förslag har inkommit där förslaget är att kommunfullmäktige ska besluta om extra val. I e-
förslaget skriver förslagsställaren att Nynäshamns kommun har hamnat i en politisk kris och att det 
därför finns behov av ett extra val, det valet ska ge medborgarna i Nynäshamns kommun möjlighet 
att rösta om vilka partier och politiker som ska få ansvaret att leda kommunen ur krisen. Enligt 
kommunallagens 5 kap. 10 § får fullmäktige besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val, 
det krävs dock att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det. Ärende om extra val 
ska bordläggas första gången det tas upp till behandling enligt 5 kap. 50 § 2 st. kommunallagen. 
Förvaltningen bedömer att ett extra val inte är en fråga för förvaltningen att ta ställning till utan det 
är upp till fullmäktige att bedöma om en politisk kris föreligger och ett extra val behöver utlysas. 
Förvaltningen överlämnar därför två förslag till beslut; avslag eller bifall till e-förslaget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
1. avslå e-förslaget om extra val.  
eller  
2. bifalla e-förslaget och med stöd av kommunallagens 5 kap. 10 § utlysa extra val. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om extra val. 
 
Beslutsunderlag  
E-förslag  
Tjänsteanteckning  
Omröstningsresultat  
Beslut - ks § 228 2021-06-16 - Inkomna e-förslag  
 
Skickas till  
Akten 
 

  

 



 

PROTOKOLL Sida 39(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 350/21 KS/2021/0019/109 

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

1. Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 23 augusti – 19 september 
2021. E-förslaget har varit publicerat under 3 månader och fått 30 röster eller fler. Kommunstyrelsen 
beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget eller ej.  
 
E-förslaget innehåller följande information och förslag: 
 

1. Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 
KS/2021/0396/061-1 
Bredvid återvinningsstationen ligger en förskola med vår framtid, våra barn. De lär sig om 
naturen och hur man värnar om miljön. Men barnen får dagligen se hur vissa skräpar ner 
och inte gör rätt för sig. När barnen kommer till förskolan kan det ligga skräp inne på 
gården som blåst igenom staketet. Vem vet vad som finns i detta avfall. Barnen ska inte 
riskera att få leka i andras avfall och kanske råka stoppa avfall i munnen. Flytta 
återvinningsstationen! Det måste kunna få vara något annat som gränsar till förskolan som 
brukas på ett bättre sätt samt som gör området trevligare. Kanske barnen kan få en större 
gård att leka på? Eller en grönskande park eller en ny lekpark? Återvinningen kan flytta till 
en mer lämpad plats eftersom den är mer mobil än en förskolan. 
  
Tips: vid nynäsgård, bakom obebyggda tomten vid shell, gamla brandstationen. Gör detta 
för våra barns skull. 
 
Antal röster: 38 

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

1. Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 

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

1. Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
Akt KS/2021/0396/061 
Ansvarig avdelning 
kansli@nynashamn.se 



 

PROTOKOLL Sida 40(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 351/21       KS/2021/0015/009 

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

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. de åtgärdade ärendena som är markerade i grönt stryks från balanslistan. 
2. 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 

 

Skickas till: 
Akten 

 



 

PROTOKOLL Sida 41(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 352/21 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 10 november börjar kl 15.00, övriga sammanträden 
börjar kl 19.00: 

13 januari 
10 februari 
10 mars 
21 april, årsredovisning 
12 maj 
16 juni, budget 
15 september 
13 oktober, delårsbokslut 
27 oktober, nyvalda kf sammanträder 
9 november 
10 november, budget 
8 december, val av nämnder 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022. I ekonomistyrningen regleras att Nynäshamns kommun ska ha en långsiktig ekonomisk 
planering på minst fyra år som innefattar både drift- och investeringsbudgetar, som uppdateras och 
beslutas senast 30 juni året (31 december vid valår) innan verksamhetsåret. Denna förändring gör 
att sammanträdesdagarna planerats för att främja denna process. Sammanträdena föreslås börja kl 
19.00, utom budgetsammanträdet 10 november som börjar kl 15.00.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 10 november börjar kl 15.00, övriga sammanträden 
börjar kl 19.00: 

13 januari 
10 februari 
10 mars 
21 april, årsredovisning 
12 maj 
16 juni, budget 
15 september 
13 oktober, delårsbokslut 
27 oktober, nyvalda kf sammanträder 
9 november 
10 november, budget 
8 december, val av nämnder 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av kommunstyrelsens utskotts, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 42(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
§ 353/21 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden ska hållas följande dagar kl 09.00, 
med undantag av sammanträdet 7 april som börjar kl 13.00,  
20 januari 
17 februari 
17 mars 
21 april 
19 maj, budget 
14 juni (tisdag) 
1 september 
22 september 
20 oktober, budget 
17 november 
15 december  
 
Temadagar 
24 mars, beslut årsredovisning 
7 april, budgetkonferens halvdag em 
31 maj, beslut T1 (tisdag)  
29 september, beslut delårsbokslut 
27 oktober, halvdag fm 
1 december, budgetdirektiv 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2022. Sammanträdena har planerats in på torsdagar med undantag av sammanträdet tisdagen 14 
juni och temadagen tisdagen 31 maj. Kommunfullmäktige föreslås sammanträda 15 och 16 juni och 
kommunstyrelsens sammanträde föreslås därför till tisdagen 14 juni.   
Temadag för genomgång och beslut om årsredovisning är planerad till den 24 mars. 
Budgetkonferens är inplanerad den 7 april. Temadag om budgetdirektiv är planerad till den 1 
december. Genomgång och beslut av T1 är planerad till temadag den 31 maj. 
Genomgång och beslut av delårsbokslut är planerad till temadag den 29 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden ska hållas följande dagar kl 09.00, 
med undantag av sammanträdet 7 april som börjar kl 13.00,  
 
20 januari 
17 februari 
17 mars 
21 april 
19 maj, budget 
14 juni (tisdag) 
1 september 
22 september 
20 oktober, budget 
17 november 
15 december  



 

PROTOKOLL Sida 43(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Temadagar 
24 mars, beslut årsredovisning 
7 april, budgetkonferens halvdag em 
31 maj, beslut T1 (tisdag)  
29 september, beslut delårsbokslut 
27 oktober, halvdag fm 
1 december, budgetdirektiv 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden ska hållas följande dagar kl 09.00, 
med undantag av sammanträdet 7 april som börjar kl 13.00,  
 
20 januari 
17 februari 
17 mars 
21 april 
19 maj, budget 
14 juni (tisdag) 
1 september 
22 september 
20 oktober, budget 
17 november 
15 december  
 
Temadagar 
24 mars, beslut årsredovisning 
7 april, budgetkonferens halvdag em 
31 maj, beslut T1 (tisdag)  
29 september, beslut delårsbokslut 
27 oktober, halvdag fm 
1 december, budgetdirektiv 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av kommunstyrelsens utskotts, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 
 

Skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder 
Ks ledamöter och ersättare 
  



 

PROTOKOLL Sida 44(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 354/21    KS/2021/0008/102 

Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Entlediga Johnny Edholm (S) från uppdraget som ledamot i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 

2. Till ny ledamot i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor utse Ie Frisén (S). 

Ärendet 
Johnny Edholm (S) har hemställt om att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen har 2021-01-21, § 9, valt ledamöter och ersättare 
i rådet för funktionshinderfrågor. Johnny Edholm är vald som representant för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-23 att bordlägga ärendet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Entlediga Johnny Edholm (S) från uppdraget som ledamot i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 

2. Till ny ledamot i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor utse    
 

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

Yrkande 
Patrik Isestad (S) nominerar Ie Frisén (S) till ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-21 § 9, val av ledamöter i rådet 
Avsägelse av uppdrag  
 

Skickas till 
Akten 
J Edholm 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Ie Frisén 
Troman 
HR-lön 



 

PROTOKOLL Sida 45(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 355/21 

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

Ärendet 
KSFA/2021/0229/291-1 
Fastighetschefen har beslutat om att ianspråkta medel ur investeringsramen för verksamhetslokaler 
– planerat underhåll för att byta och flytta ventilationsaggregat på Stora Vika skola. 
 
KS/2021/0003/002-23 
Förhandlingschefen har beslut om facklig tid under perioden januari-augusti 2021. Besluten finns 
sammanställda på en lista. 
 
KSFA/2021/0230/290-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll 2021 för att asfaltera om parkering i direkt anslutning till 
Svandammsskolan.  
 
KSFA/2021/0234/291-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byta ut komponenter i brandlarmsystemet på 
Gröndalsskolan.  
 
KSFA/2021/0233/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byta ut komponenter i brandlarmsystemet på 
Svandammsskolan.  
 
KSFA/2021/0277/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att asfaltera om parkering i direkt anslutning till Måsens 
förskola.  
 
KSFA/2021/0235/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för byta ut komponenter i brandlarmsystemet på 
Vanstaskolan.  
 
KSFA/2021/0238/291-1 
Fastighetschefen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
planerat underhåll 2021 för att dränera om Naturskolan och byta dess septitank.  
KSFA/2021/0240/290-1 
Fastighetschefen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
förskola 2021 för att anpassa Hallängens förskolas yttre miljö för tillgänglighet.  
 
KS/2010/0044/251-78 
Mark- och exploateringschefens beslut att teckna ett nytt servitutsavtal, samt ett tillägg till befintligt 
officialservitut, för att ianspråkta nödvändiga sidoområden med belysningsstolpar och tillhörande 
ledningar för allmän gång- och cykelväg på fastigheten Grödby 2:171.  
 



 

PROTOKOLL Sida 46(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021/0412/059-9 
Kommundirektören har tecknat avtal med Poolia Interim Management om Interim 
Samhällsbyggnadschef.  
 
KSFA/2021/0242/291-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningen har beslutat ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byte fettavskiljare på Nynäshamns gymnasium.  
 
KS/2021/0012/022-8 
Kommundirektörens beslut om förordnande av tillförordnad kommundirektör under perioden 1 
november - 14 november.  
 
KS/2021/0374/253-3 
Mark- och exploateringschefens beslut att avslå ansökan om köp av mark tillhörande del av 
fastigheten Själv 5:14 för byggnation av naturhus för boende.  
 
KS/2021/0009/020-129 
Kommunjuristens beslut att avslå begäran om att få ta del av handlingar.  
 
KSFA/2021/0249/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byta scengolv på Kulturskolan. 
 
KSFA/2021/0250/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byta ytterbelysningen på Nynäshamns gymnasium. 
 
KSFA/2021/0248/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för putslagning på Fagerviksskolans husgrund. 
 
KSFA/2021/0218/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för fasadmålning på Linnea. 
 
KS/202/0003/002-25 
Förhandlingschefen har beslut om facklig tid under perioden september 2021. Besluten finns 
sammanställda på en lista. 
 
KSFA/2021/0244/299-1 
Fastighetschefens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
hyresgästanpassning för att bygga ett nytt miljöhus på Nynäshamns brandstation.  



 

PROTOKOLL Sida 47(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
KSFA/2021/0253/295-1 

Enhetschefen vid fastighetsavdelningens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för byte av ytterbelysning på Tången. 

KSFA/2021/0221/291-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll utbyte av passage- och larmsystem på Vita villan intill 
Kyrkskolan. 

KSFA/2021/0245/291-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll byte av ytterbelysning Gröndalsskolan. 
 
MSN/2020/1232/291-12 
Fastighetschefens beslut om avtal om kontrollansvar enligt PBL. 
 
KSFA/2021/0239/293-1 
Kommundirektörens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – för 
att lägga om taket på Nickstadalens dagliga verksamhet.  

KSFA/2021/0254/291-1 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen skola - byte av belysning 
och byte av akustiktak i Vanstaskolans lärarrum. 

 
KSFA/2021/0237/290-1 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
planerat underhåll, ersättning av taket på Humlan.  

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

Skickas till 
Akten 
 

 
. 
 



 

PROTOKOLL Sida 48(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 356/21    KS/2021/0030/069 

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

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-10, § 105, upphävande av beslut angående 
distansundervisning med anledning av Covid 19.  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds protokoll 2021-09-15.  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsprotokoll 2021-08-25. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-16, § 144, att godkänna markanvisningsavtal inom Vansta 
5:28.  

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

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 105/21 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds protokoll 2021-09-15 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsprotokoll 2021-08-25 
Kommunfullmäktiges beslut § 144/21 

Skickas till 
Akten 
 



 

PROTOKOLL Sida 49(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 357/21 

Cirkulär 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Cirkulär från SKR, Sveriges kommuner och regioner: 
Cirkulär 21:35 Budgetförutsättningar för åren 2021 – 2024 
 

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

Beslutsunderlag 
Cirkulär: 2021:35 
 

Skickas till 
Akten 
 



 

PROTOKOLL Sida 50(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 358/21     KS/2021/0034/008 

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

Ärendet 
En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner – presentation av utredningen och dess 
förslag, 18 oktober kl 13.30-15.00 
 
Framtidens stadsutveckling 2021 – 26 oktober, inbjudan från Dagens Samhälle  
 
Demokrati i vår tid, främja förankra och försvara – 7 december 9.00-12.00 inbjudan från SKR. 
 

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

Skickas till 
Akten 
 



 

PROTOKOLL Sida 51(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 359/21 

Vision 2040 – information 
Utvecklingschef Petra Kålbäck informerar om Vision 2040 och svarar på frågor från den senaste 
workshopen. 



 

PROTOKOLL Sida 52(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 360/21 

Rapport samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
Tf. planeringschef Alarik von Hofsten rapporterar från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen: 

- planbeskedsansökan Gudby 6:4. 

- planbeskedsansökan del av Torp 5:7, Hoxla 3:4. 

- planbeskedsansökan Vansta 5:6. 

- förfrågan om direktmarkanvisning gällande (del av) Nynäshamn 2:23. 

- utredningskostnader gällande Nynäshamn 2:23.  



 

PROTOKOLL Sida 53(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 361/21 

Näringslivsfrågor – information 
Näringslivschef Nina Munters informerar om: 

- kommunen har återupptagit fysiska företagsträffar. 

- digitala upphandlingsseminarier. 



 

PROTOKOLL Sida 54(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 362/21 

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om att: 

- statens servicecenter kommer öppna ett kontor i Nynäshamn under nästa höst, fyra myndigheter 
kommer vara representerade i servicecentret. 

- i samband med kommunstyrelsens beslut att inaktivera krisledningsnämnden så avvecklas också 
krisstaben och krisledningsgruppen på förvaltningen. 

- 2021-10-22 klockan 13.00 stängs E-meetings av, detta på grund av arbete med att införa den nya 
versionen. 

- representanter från förvaltningen har deltagit i övningar som handlar om hur kommunen ska agera 
vid kris eller krig. 



 

PROTOKOLL Sida 55(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 363/21 

Nästa sammanträde 18 november klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 18 november klockan 09.00. Efter lunch kommer sammanträdet att 
fortsätta som en temadag med temat vatten. Samhällsbyggnadsnämnden kommer också att delta 
på temadagen. 



 

PROTOKOLL Sida 56(56) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 364/21 

Övriga frågor 
1. Kommundirektören informerar  
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om rekrytering, medarbetarenkät samt 
demokratiworkshop. 

2. Patrik Isestad (S) har en fråga om översiktsplan 
Patrik Isestad (S) har en fråga om tidsplan för översiktsplanen. Tf. planeringschef Alarik von Hofsten 
informerar om tidsplanen för översiktsplanen, just nu är planen att översiktsplanen ska upp till 
kommunstyrelsen innan sommaren 2022. 

3. Patrik Isestad (S) har en fråga om Ösmo vägförening 
Patrik Isestad (S) har en fråga om kontakterna med Ösmo vägförening. Tf. planeringschef Alarik von 
Hofsten informerar om att projektledare Amalia Tjärnstig håller i kontakterna med vägföreningen. 

4. Patrik Isestad (S) har en fråga om fastighetsärenden  
Patrik Isestad (S) undrar varför fastighetsärenden bereds i barn- och utbildningsnämnden istället för 
i fastighets- och investeringsutskottet. Kommundirektör Carolina Pettersson besvarar frågan, 
ärendet som avses kommer komma upp i fastighets- och investeringsutskottet utifrån den 
långsiktiga planeringen. 

5. Janice Boije Junerud (S) har en fråga om möjlighet att delta på distans 
Janice Boije Junerud (S) förordar möjligheten för personer över 70 år eller i riskgrupp att delta på 
kommunstyrelsens sammanträden på distans i och med att det inte går att veta vilka som är 
vaccinerade eller ej. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ordförande (L) tar med sig frågan till 
ordinarie ordförande Harry Bouveng (M). 

6. Lars-Åke Lundin (S) har fråga om bilersättning 
Lars-Åke Lundin (S) har en fråga om hur bilersättningen ska registreras. Bilersättningen ska noteras 
på fysisk blankett.  
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