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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, 2021-05-06 klockan 09.00-10.20. 

Beslutande 

Harry Bouveng (M), ordförande §§ 102–107, 109–132 

Mikael Persson (L) 

 

Distans: 

Patrik Isestad (S) 

 

  

  

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 

Matilda Ekh, sekreterare 
 

Distans: 

Carolina Pettersson, kommundirektör 

Mikael Gustafsson, planeringschef 

Yvonne Persson, kommunjurist 

Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 

Dan Olén, ekonomichef 

Claes Kilström, fastighetschef 

Ninel Sukovich, mark- och exploatering 

Amalia Tjärnstig, mark- och exploatering 

Sabina Edelman, mark- och exploateringschef 

 

 

Paragrafer 
§§ 102–132 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2021-05-10 10.00 
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Harry Bouveng (M) 

ordförande 

Mikael Persson (L) 
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§ 102/21 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

1. Säkerhetschefen informerar om situationen i Kagghamra. 

2. Ekonomichefen informerar om taxa från samhällsbyggnadsnämnden. 

3. Ordförande (M) informerar om samtal med Postnord. 

 

 

_____ 
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§ 103/21 KS/2020/0250/206 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 

Socialnämndens förslag i bilaga 2 

2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 
respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2,  

3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen samt att  

5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

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

Ärendet 
En översyn har gjorts av nivåerna för maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde samt hur dessa årligen ska justeras. Vidare har även rådande lagstiftning och 
rättspraxis setts över vad gäller trygghetslarm enligt befogenhetslagen och socialtjänstlagen samt 

om trygghetslarm ska ingå i maxtaxan.  
 

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut. 

Maxtaxan är alltså den högsta avgiften som brukare med tillräckligt avgiftsutrymme betalar. 
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för beviljade insatser inte får 

överstiga maxtaxebeloppet. Varje kommun bestämmer själv om de vill ta ut en lägre maxtaxa än 
den nationella enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 
Socialnämndens förslag i bilaga 2 

2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 
respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2,  

3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  

4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen samt att  

5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

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

Beslutsunderlag 
Ursprungligt ärende med återremissyrkande KF §86 2020 och yttranden 

Socialnämndens beslut §7 2021 med tjänsteutlåtande och yttranden 
Remissvar SPF Seniorerna Moringen 

PRO Samorganisation Nynäshamn 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 104/21  

Lokalförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.  
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§ 105/21 KS/2020/0501/003 

Revidering av Nynäshamns kommuns lokala 

ordningsföreskrifter 

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

Ärendet 
Den 13 november 2019 § 199 behandlade kommunfullmäktige en motion ställd från 

Sverigedemokraterna med förslag om att revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter och införa 
ett förbud mot tiggeri på vissa utvalda platser. Kommunfullmäktige beslutade att ge 

samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) i uppdrag att 
inkomma med ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter där ett förbud mot passiv 

penninginsamling (tiggeri) förs in för vissa angivna platser. Fullmäktige gav även nämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla.  

Den 1 december 2020 § 283 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att överlämna förslag till 
reviderade lokala ordningsföreskrifter till fullmäktige för beslut. Av nämndens beslut framgår även 

att nämnden föreslår fullmäktige att besluta om att ordningsföreskrifterna ska överlämnas till 
Länsstyren i Stockholms län för prövning.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
Nämnden föreslår att ordningsföreskrifterna kompletteras med en ny 11 b § gällande förbud mot 
passiv insamling av pengar. Paragrafen föreslås att ha följande lydelse: 

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentreér 

inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och 
tågstationer samt återvinningsstationer. 

Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 
Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.”  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även att fullmäktige tar beslut om att överlämna de lokala 
ordningsföreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholm för prövning.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. Anta förslag till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §:  

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurang 
entréer inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, buss- och tågstationer 

samt återvinningsstationer inom offentlig plats. 

 
Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 
1A-1H. Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.  

Passiv insamling av pengar på kommunens anlagda badplatser samt bryggor inom offentlig 

plats är förbjudet under månaderna juni – augusti inom de områden som har utmärkts på 
bilagorna 3A (Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet) 3C (Rangsta badplats) 3D (Stora Vika 

badplats) och 3E (Grindsjöns badplats). Vilka bryggor som omfattas av förbudet framgår av 
ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 
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2. Överlämna Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter till Länsstyrelsen i Stockholm 
för prövning. 

 

3. De reviderade ordningsföreskrifterna träder i kraft 1 januari 2022. 
 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 november 2019 § 199 – Svar på motion – förbjud tiggeriet i 
Nynäshamn 

Motion – förbjud tiggeriet i Nynäshamn 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 1 december 2020 § 283 – Översyn av Nynäshamns lokala 

ordningsföreskrifter – med tjänsteskrivelse och förslag till kartbilagor 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun 

Lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun antagna av fullmäktige den 13 april 2016 § 75 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 106/21 KS/2021/0159/174 

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av 

övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa 
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 

2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. 
3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021.  

 

Ärendet 
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade 2021-02-12, §§ 6 och 7, 

om ny inriktning för sotningsfrister samt ändring av taxa avseende rengöring och 
brandskyddskontroll. Då brandskyddskontroll är en lagstadgad myndighetsutövning kan inte 

förbundets direktion självständigt besluta om en sådan taxa, utan beslut måste fattas av förbundets 
respektive medlemskommun (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, 

Salem, Södertälje och Tyresö kommun). 
 

Genom ändringen kan samordningseffekter åstadkommas som förväntas leda till förbättringar för 

den enskilde då rengöring och brandskyddskontroll kan ske vid samma besök samt att nya 
arbetsmetoder kan användas och större fokus på utförarnas arbetsmiljö införas. För att denna 

samordning ska vara möjlig finns det i det nya förslaget en taxa som tillgodoser möjligheten för ett 
kombinerat tillfälle för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

 

Arbetet med översynen innebär bland annat också att samtliga avtal med entreprenörer för 
rengöring och brandskyddskontroller inom Sbff har sagts upp och en ny upphandling kommer ske. 

Enligt intern tidplan ska en sådan upphandling starta i juni 2021 och den reviderade taxan förväntas 
kunna ligga till grund för upphandling. Nya avtal med entreprenörer ska börja gälla från och med 

den 1 april 2022. För att få samordning mellan sotningsdistrikten samt likvärdig kvalitet och resultat 

i alla medlemskommuner meddelas i tjänsteutlåtandet från Sbff att det är önskvärt att samtliga 
kommuner fattar beslut i enlighet med förslaget med samma startdatum. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 

2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. 
3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021.  

Beslutsunderlag  
- Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-02-12, § 6 Ändring av sotningsfrister för 

lokaleldstäder samt införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna 

- Tjänsteutlåtande SBFF – Förslag till ny utformning av Frister för rengöring (sotning) enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samt bilaga 1 – Förslag till ny utformning av 

föreskriften 
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- Protokollsutdrag direktionsbeslut 20212-03-12, § 7, Ändring av taxa gällande rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll 

- Tjänsteutlåtande SBFF – Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll, samt bilaga 1 – Förslag till ny utformning av taxan 
- Frister för sotning och rengöring 

- Taxa för sotning från 2021-01-01 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 107/21 KS/2020/0455/206 

Taxa för arrenden 

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

Ärendet 
Kommunen erbjuder arrenden och andra nyttjanderätter på sin markreserv samt på allmän 

platsmark genom tecknande av avtal. Mark- och exploateringsenheten handlägger markavtal på icke 
allmän plats, medan upplåtelser på allmän plats såsom uteserveringar och torghandel hanteras av 

stadsmiljöavdelningen enligt en fastställd taxa. Däremot finns ingen taxa som reglerar vilken 
arrendeavgift som ska utgå för olika typer av arrendeändamål på icke allmän platsmark. Det har 

medfört att kommunen, över tid, tecknat likvärdiga arrendeavtal med varierande nivåer på 

arrendeavgiften. Därtill har arrendeavgiften ofta inte täckt kommunens självkostnad för 
handläggning. Kommunen har enligt KL 2 kap. 5 §. rätt att ta ut avgifter för de tjänster och 

nyttigheter som kommunen tillhandahåller. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för arrendeavgift i enlighet med 
bilaga 1. 
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och ordförande (M) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Taxa för arrenden 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(41) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-05-06  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108/21 KS/2021/0026/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns Brandförsvarsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Harry Bouveng (M) anmäler jäv och Mikael Persson (L) tjänstgör som ordförande. 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2020. 

Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen 

i dess helhet. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 109/21 KS/2021/0024/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 

 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 

verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2020. Redovisningen omfattar det 
ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 

Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 

miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
SMOHF Årsredovisning 2020 

SMOHF Revisionsberättelse årsredovisning 2020 

SMOHF Protokoll  
 

Skickas till 
Akten 
 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 14(41) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-05-06  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110/21 KS/2021/0025/042 

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 

förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 
2020. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas 

till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 

förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 

Revisionsrapport PWC 2020 

Revisionsberättelse 2020 
Protokoll styrelsemöte  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 111/21 KS/2021/0027/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns upphandlingsnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2020. 
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive 

fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 

Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd §14 2021-03-24 
Granskningsrapport årsredovisning 2020  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 112/21 KS/2021/0028/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen och revisionsberättelse för år 2020. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd 2020 

Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 113/21 KS/2021/0200/260 

Svar på avgränsningssamråd - Vindparkerna Långgrund 1 och 

Långgrund 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.  

Ärendet 
Bolaget Svea Vind Offshore AB (hädanefter Bolaget) planerar två havsbaserade vindkraftparker 

lokaliserade cirka 15 kilometer från Oxelösund, se figur 1. Vindkraftparkerna benämns Vindpark 
Långgrund 1 och Vindpark Långgrund 2. 

Projektet Långgrund 1 består av maximalt 93 vindkraftverk med totalhöjden 350 meter och 
Långgrund 2 består av maximalt 105 vindkraftverk med totalhöjden 350 meter. Den förväntade 

produktionen från vindkraftparkerna är cirka 15 TWh per år vilket motsvarar 2 420 000 villors 
hushållsel, om förbrukningen är 6 200 kWh/år (Energimyndigheten, 2012).   

Vindkraftparkens tillstånd ska nu prövas enligt miljöbalkens 9 samt 11 kap, kontinentalsockellagen 
och ellagen. Som en del i tillståndsprocessen bjuder Bolaget nu in berörda myndigheter till ett 

avgränsningssamråd. I avgränsningssamrådet ska frågor om miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning behandlas. Enligt samrådsunderlaget kommer miljökonsekvensbeskrivningen 
sammanfattningsvis att innehålla följande information:  

• Presentation av Bolaget och verksamheter. 

• Bakgrund och förutsättningar för verksamheten. 

• Verksamhetens miljöeffekter som tex, elproduktion, ljud, landskapsbild och hinderbelysning, 
fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fisk, bottenfauna & flora, sjöfart, marinarkeologi inkl. 

kumulativa effekter. 

• Redovisning av ev. åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa ev. negativa 
miljöeffekter.  

• Verksamhetens ev. påverkan på miljökvalitetsnormerna.  

• Icke-teknisk sammanfattning. 

• Samrådsredogörelse. 

• Redogörelse för sakkunskap hos de som medverkat till framtagandet av MKB:n.  

• Referenslista. 

Nynäshamns kommun har erhållit underlaget då kommunen angränsar till det aktuella 

projektområdet. Förvaltningen har till detta samrådsyttrande tagit emot synpunkter från 
kommunens plan- och kartenhet. 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Kommunens yttrande  

Samrådsunderlag Myndighetssamråd Långgrund 1 och Långgrund 2 

Skickas till 
Akten 
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§ 114/21 KS/2021/0178/536 

Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 

(T22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget. 

2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

Ärendet 
En bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22) har 

skickats på remiss från Trafikförvaltningen Region Stockholm. Det färre antalet resenärer med 
anledning av pandemin och rekommendationer om att ej resa med kollektivtrafiken har kraftigt 

påverkat trafikförvaltningens ekonomi. Under 2020 har trafikförvaltningen haft uteblivna intäkter om 

4 miljarder kronor. Även 2021 förväntas innebära betydligt lägre intäkter jämfört med prognos före 
pandemin. Till viss del kompenseras de förlorade intäkterna åren 2020-21 för, genom statligt stöd. I 
dagsläget finns inga statliga medel avsatta för kollektivtrafik för 2022. 

Trafikförvaltningen arbetar med att identifiera åtgärder som ska möta resenärernas förändrade 

resandebehov och -beteende efter pandemin. Detta arbete berör flera dimensioner av produkten 
kollektivtrafik, såsom biljettsortiment, trygghet och service samt trafikutbud. 

Vissa förslag på trafikförändringar är motstridiga andra förslag inom eller mellan trafikslag och en 

del förslag är en del av en paketlösning, där en förändring förutsätter en annan för-ändring. 
Förslagen kommer att utredas ytterligare innan beslut om eventuellt genomförande tas. 

Avgången kl. 01.07 från Ösmo C fredag och lördag föreslås dras in pga. lågt resande.  
Båt 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget. 

2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  
 

Beslutsunderlag 
Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) 
Kommunens yttrande 

Södertörnskommunernas yttrande 
 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 115/21 KS/2021/0191/219 

Svar på remiss - Trafikplan för Haninge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 

Ärendet 
Haninge kommun antog 2018 en trafikstrategi som ska genomsyra hela kommunens arbete med 

trafik och resor. Till trafikstrategin hör ett antal åtgärdsplaner vars syfte är att konkretisera strategin 
Trafikplanen är en av dessa och ska tydliggöra hur trafiksystemet bör utformas för att stödja 

samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Åtgärdsförslag presenteras som leder till ökad 
framkomlighet och trafiksäkerhet på väg till förmån för hållbara färdsätt. Trafikplanen omfattar 
vägnät med både kommunalt och statligt väghållarskap. 

Trafikplanen är en del av Trafikstrategin för Haninge kommun som konkretiserar frågor om  
åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Den tar även upp hur Haninge kommun med 

prioriteringar av framkomlighet på väg ska öka andelen hållbara färdmedelsval. Planen beskriver 
även hur arbetet med smarta resval samverkar med och förebygger behov av andra övriga fysiska 
åtgärder och understödjer utveckling i önskad riktning.  

Finansiering för planering och genomförande av åtgärderna är en förutsättning för att Trafikplanen 

ska kunna realiseras. Finansiering är ej en fråga som behandlas i planen utan ska tas upp i 
kommande verksamhetsplanering och budget.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 
 

Beslutsunderlag 
Trafikplan 2021 Prioritering av åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 
Kommunens yttrande – Svar på remiss Trafikplan för Haninge kommun 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 116/21 KS/2021/0221/519 

Ansökan till Trafikverket om vägvisning till Sorunda 

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

Ärendet 
2020-09-17 beslutade Lantmäteriet om förändrad beteckning för den statistiska tätorten Sorunda i 

Nynäshamns kommun. Detta önskemål framfördes redan vid tätortsavgränsningen 2015 om att 
tätortsnamnet skulle ändras till Sunnerby-Spångbro eller liknande och som är samma beteckning 
som används i kommunens översiktsplan.  

I dagsläget finns det ingen skyltning från väg 73 mot Sorunda och därför föreslår förvaltningen att 

en ansökan om vägvisning skickas in till Trafikverket. Förslaget som skickas in till Trafikverket 
betyder att det vägskyltas till Sorunda med symbolen för sevärdhet (brun skylt).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. Godkänna föreslagen ansökan gällande vägvisning till Sorunda.  

2. Bemyndiga kommundirektör samt planeringschef att underteckna ansökan i kommunens namn.  

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska hantera ärendet och att 
arbetsutskottet ska lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Ansökan vägvisning 
Karta riksintresse 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 117/21 KS/2008/0317/045 

Förslag till framtida hantering av sportboendet på fastighet 

Nynäsgård 1:8 

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

Ärendet 
Under år 2008 ingick Nynäshamns kommun ett arrendeavtal med Nynäshamns IF Hockey, 

organisationsnummer 81240-04469, avseende anläggningsarrende för fastigheten Nynäsgård 1:8. 
Fastigheten ligger på Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn. Syftet med arrendet är att 

arrendestället ska användas för boende för studerande vid Nynäshamns gymnasium som är 
medlemmar i hockeyföreningen (studentrum) och boende för besökande till föreningen 
(vandrarhem).  

För att möjliggöra byggandet av det aktuella sportboendet erhöll bolaget ett lån av Nynäshamns 

kommun motsvarande 4,5 miljoner kronor. Enligt det avtal som ingicks mellan Nynäshamns 
kommun och bolaget skulle det aktuella lånet betalas tillbaka till kommunen på 15 år med start från 

den 1 juli 2010. Bolaget skulle dessutom erlägga ränta till kommunen för lånet.  

Kommunen har hittills enbart erhållit 88 0000 kronor i betalning från bolaget. Detta innebär att 
bolagets aktuella skuld med anledning av låneavtalet uppgår till 5 701 831 kronor.  

 
Frågan om hanteringen av den aktuella fordran har tidigare lyfts upp till kommunstyrelsen som den 

19 juni 2019 § 195 tog beslut om att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 

lösning på sportboendefrågan så att en korrekt hantering avseende kommunens beviljade lån 
infrias. Kommunstyrelseförvaltningen har nu återkommit med förslag till kommunstyrelsen på hur 

det aktuella ärendet ska hanteras. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

Alternativ 1: 
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säga upp det aktuella låneavtalet mellan 

Nynäs Sportboende AB och kommunen samt vidta övriga åtgärder som krävs för att överta 
byggnaden på fastigheten Nynäsgård 1:8 i syfte att lösa den fordran som kommunen har 

mot bolaget. 

2. För det fall äganderätten för byggnaden flyttas över till kommunstyrelsen, avsätter 
kommunstyrelsen 3 miljoner kronor för att färdigställa den aktuella byggnaden. 

3. Teckna överenskommelse med Nynäs Sportboende AB om att på marknadsmässiga villkor 
hyra den aktuella byggnaden i syfte att tillhandahålla studentbostäder för studerande på 

Nynäshamns gymnasium.  

4. Fastighetschef får delegation på att ta beslut samt underteckna de handlingar som krävs för 
att kommunen ska kunna verkställa beslutspunkterna 1-3.  

 
Alternativ 2: 

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säga upp det aktuella låneavtalet mellan 
Nynäs Sportboende AB och kommunen samt vidta övriga åtgärder som krävs för att överta 

byggnaden på fastigheten Nynäsgård 1:8 i syfte att lösa den fordran som kommunen har 

mot bolaget. 
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2. För det fall äganderätten för byggnaden flyttas över till kommunstyrelsen, avsätter 
kommunstyrelsen 3 miljoner kronor för att färdigställa den aktuella byggnaden. 

3. Inleda samtal med det allmänna föreningslivet i Nynäshamn om att ingå överenskommelse 

med kommunen om att på marknadsmässiga villkor hyra den aktuella byggnaden i syfte att 
tillhandahålla studentbostäder för studerande på Nynäshamns gymnasium.  

4. Fastighetschef får delegation på att ta beslut samt underteckna de handlingar som krävs för 
att kommunen ska kunna verkställa beslutspunkterna 1-3.  

 
Alternativ 3a: 

1. Teckna ett arrendeavtal med Nynäs Sportboende AB kring fastigheten Nynäsgård 1:8. 

Anläggningsarrendet ska villkoras med att Nynäs Sportboende AB, innan tidpunkten för 
undertecknande av arrendeavtalet, hittar en extern finansiär som kan lösa kommunens 

aktuella fordran mot Nynäs Sportboende AB på 5,7 miljoner kronor, samt finansiera 
kostnaden för att färdigställa den aktuella byggnaden. Syftet med anläggningsarrendet ska 

vara att Nynäs Sportboende AB ska tillhandahålla studentbostäder för studerande på 

Nynäshamns gymnasium.  
2. Har arrendeavtal inte lyckat ingås mellan parterna senast den 1 juli 2021 faller erbjudandet 

om att ingå anläggningsarrende för fastigheten Nynäsgård 1:8. I sådant fall beslutar 
kommunstyrelsen att gå vidare med alternativ 1 i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Alternativ 3b: 
1. Teckna ett arrendeavtal med Nynäs Sportboende AB kring fastigheten Nynäsgård 1:8. 

Anläggningsarrendet ska villkoras med att Nynäs Sportboende AB, innan tidpunkten för 

undertecknande av arrendeavtalet, hittar en extern finansiär som kan lösa kommunens 
aktuella fordran mot Nynäs Sportboende AB på 5,7 miljoner kronor, samt finansiera 

kostnaden för att färdigställa den aktuella byggnaden. Syftet med anläggningsarrendet ska 
vara att Nynäs Sportboende AB ska tillhandahålla studentbostäder för studerande på 

Nynäshamns gymnasium.  

2. Har arrendeavtal inte lyckat ingås mellan parterna senast den 1 juli 2021 faller erbjudandet 
om att ingå anläggningsarrende för fastigheten Nynäsgård 1:8. I sådant fall beslutar 

kommunstyrelsen att gå vidare med alternativ 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019 § 195 – med tjänsteskrivelse Sportboendets framtida 

hantering 
Arrendeavtal om anläggningsarrende daterat 2008-18-31 – Uppsägning av anläggningsarrende 

fastigheten Nynäsgård 1:8. 

Låneavtal daterat 2009-02-10 dnr KS/2008/0317/045- 588 – Anmodan om betalning av ränta och 
amortering 

Värderingsbedömning – Arrende på Nynäsgård 1:8 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 118/21 KS/2021/0173/253 

Överlåtelse av bostadsrättslägenhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten på 

Backluravägen 87.  

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

Ärendet 
Under årets första kvartal meddelade socialförvaltningen en uppsägning av en bostadsrättslägenhet. 

Socialförvaltningen har hyrt lägenheten av fastighetsavdelningen. Det konstaterades att kommunen 
saknade behov av lägenheten varpå en mäklare direkt-upphandlades för ett förmedlingsuppdrag. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att avveckla verksamhetslokaler som inte 
behövs för verksamheten, KS § 191/2018. 

 
Bostadsrättslägenheten i fråga är 81 kvadratmeter stor fördelat i tre rum och kök. Lägenheten ligger 

på Backlura i Nynäshamns tätort. Avgiften till föreningen uppgår till 4 499 kr/månad. Lägenheten 

har ett renoveringsbehov. Lägenheten annonserades till ett pris om 1 250 000 kr. Efter budgivning 
träffades en överenskommelse med en köpare till en köpeskilling om 1 655 000 kr. 

Överenskommelsen är villkorad av ett bifall i kommunfullmäktige. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten på 
Backluravägen 87.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Överlåtelseavtal 
Depositionsavtal 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 119/21 KS/2020/0368/260 

Markanvisning vid Nynäshamns station, Nynäshamn 270 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

- Starta projektet ”Publik verksamhet vid Nynäshamns stationsområde”  
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse  
- Notera förvaltningens projektdirektiv    

Ärendet 
Projektet syftar till att anvisa mark för ny publik affärsverksamhet i Nynäshamns stationsområde på 
fastigheten Nynäshamn 2:170 och del av fastigheten Nynäshamn 2:1. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
  Kommunstyrelsen beslutar att:  

- Starta projektet ”Publik verksamhet vid Nynäshamns stationsområde”  
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse  
- Notera förvaltningens projektdirektiv   

Beslutsunderlag 
Förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170, tjänsteutlåtande september 2020 

PM ang markanvisning 2:170 
Beslut KSAU §150 

Beslut KS §233 

Bilaga O 
Bilaga N 

Projektdirektiv 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 120/21 KS/2015/0073/251 

Överenskommelse avseende fastigheten Drabanten 19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkänna framtagen överenskommelse avseende förtydliganden om ersättningar i tidigare ingånget 
markanvisningsavtal. 

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

Ärendet 
Exploatören är ägare till fastigheten Drabanten 19 som enligt detaljplan DP855 får bebyggas med 
radhus. Den 27 februari 2015 respektive den 9 mars 2015 undertecknades ”Markanvisningsavtal för 
bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten, Nynäshamns kommun” mellan exploatören och 
kommunen. Rivningsarbeten av befintliga byggnader på fastigheten genomfördes och 

markberedande arbeten påbörjades 2017, men avbröts senare under året. Med anledning av att 
projektet har aktualiserats och omarbetas har tidigare ingångna avtal setts över. Härmed uppstod 

ett behov av att tydliggöra återstående kostnader inför fortsatt exploatering. Överenskommelsen 

syftar till att tydliggöra exploatörens kostnader för kommunens arbeten med utbyggnad av allmän 
plats och projektadministration i samband med att genomförandet av projektet återupptas.     

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkänna framtagen överenskommelse avseende förtydliganden om ersättningar i tidigare ingånget 

markanvisningsavtal. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att kommunstyrelseförvaltningen ska 
få i uppdrag att inleda förhandling med exploatören om markbyte för att kunna uppföra 
skolbyggnad att komplettera Viaskolan 

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 

2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

arbetsutskottet beslutat att: 
1. ärendet ska avgöras idag. 

2. bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse avseende fastigheten Drabanten 19 

Skickas till 
Akten 
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§ 121/21 KS/2021/0211/250 

Upplåtelse av padelverksamhet, inriktningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

- Söka arrendator för padelhall på Estö IP 
- Att förvaltningen ska återkomma till investeringsutskottet med förslag till arrendeupplåtelse 

på Estö IP 

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

Ärendet 
Sedan slutet av hösten 2020 har mark och exploateringsenheten mottagit ett flertal ansökningar om 

att upplåta anläggningar för främst padelverksamhet på kommunens mark. Förvaltningen ser ett 
behov av mark för fler padelhallar i Nynäshamn. Förvaltningen uppfattar också att flera padelbanor 

för spel utomhus är under planering på både kommunal och privat mark, av den anledningen 
föreslår förvaltningen avsätta mark för främst hall. För att kunna besvara förfrågningarna och 

avgöra bäst lämpad yta har mark och exploatering tagit ett helhetsgrepp inom kommunen om vilka 

anläggningar som finns och vilka som är på gång samt vilka förutsättningar som finns på respektive 
yta.  

I bilagt PM Padelhall (bilaga 1) finns översiktlig beskrivning av utvecklingen av padelverksamhet i 

Nynäshamns kommun per den 14 april 2021 och förslag på upplåtelse för padelhall. Bilaga 2, 

kartbilaga PM Kartbilaga avser illustrera utbredningen geografiskt över kommunens arbete med 
padelverksamhet. 

Enheten för mark och exploatering föreslår med denna bakgrund en 10 årig arrendeupplåtelse med 
möjlighet till förlängning för padelhall på Estö IP. Detta området föreslås innefatta 6 st banor samt 

att även parkering lösas inom arrendeupplåtelsen. Bakgrunden till omfattningen av området är de 
inkomna ansökningarna samt uppmätt område på ortokarta. Enheten önskar påbörja arbetet med 
att söka arrendator bland de som lämnat intresse.  

PM Padelhall inkl. kartbilaga som ligger till grund för förslaget och är avstämt med andra enheter 
inom kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

- Söka arrendator för padelhall på Estö IP 
- Att förvaltningen ska återkomma till investeringsutskottet med förslag till arrendeupplåtelse 

på Estö IP 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till sitt väckta 
ärende om att bygga skola på platsen. 

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

arbetsutskottet beslutat att: 

1. ärendet ska avgöras idag. 
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - PM Padelhall 

Bilaga 2 - Kartbilaga PM Padel  
 

Skickas till 
Akten   
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§ 122/21 KS/2021/0205/140 

Nynäshamns kommuns medverkan inom LEADER under EU:s 

landsbygdsprogram 2021 – 2027 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

- att Nynäshamns kommun aktivt deltar i arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för 

leaderverksamheten 2023 – 2027. 

- att avsätta medel för medfinansiering till Leader Stockholmsbygd för perioden juli – 
december 2022 med 114 541 kronor.  

- att medfinansiering för perioden januari 2023 – december 2027 fastställs efter slutligt 
besked från Jordbruksverket som väntas tidigast hösten 2021. 

Ärendet 
I september 2015 tog Nynäshamns kommunstyrelse beslut om kommunal medverkan inom lokal 
ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2016-2022 (Ks § 165 

2015/0028/106). Beslut om medfinansiering till Leader Stockholmsbygd togs för perioden 1 januari 
2016 - 30 juni 2022, och även beslut om ledamot och ersättare till styrelsen, kallad LAG, togs 

samtidigt. I Leader Stockholmsbygd ingår också kommunerna Haninge, Värmdö, Österåker, 

Norrtälje och Östhammar.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

- att Nynäshamns kommun aktivt deltar i arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för 

leaderverksamheten 2023 – 2027. 
- att avsätta medel för medfinansiering till Leader Stockholmsbygd för perioden juli – 

december 2022 med 114 541 kronor.  
- att medfinansiering för perioden januari 2023 – december 2027 fastställs efter slutligt 

besked från Jordbruksverket som väntas tidigast hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
LeaderStockholmsbygd-Nynäshamn-2021-2027 

Leaderprojekt Nynäshamn  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 123/21 KS/2020/0172/060 

Svar på motion om inrättande av trygghetsvärdar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om ett (1) 
år.  

2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 
kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt finansiering 

under testperioden. 
3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) månader 

efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  

Ärendet 
2020-03-15 inkom en motion från Patrik Isestad (S) om att inrätta trygghetsvärdar. Motionen 

skickades på remiss till socialnämnden som besvarade remissen 2020-12-15 § 161. Förvaltningen 
bedömer likt motionären att införande av trygghetsvärdar kan ge en större känsla av trygghet i 

kommunen och föreslår att trygghetsvärdar ska inrättas i enlighet med motionärens förslag, detta 

under en testperiod om ett (1) år. Att införa trygghetsvärdar i kommunen innebär en större kostnad 
och medel behöver därför avsättas för ändamålet, exempelvis genom omfördelning av ofördelade 

medel eller omfördelning inom ansvarig nämnd. Innan trygghetsvärdar anställs behöver också 
flertalet faktorer utredas, såsom trygghetsvärdarnas organisatoriska placering, anställningsform och 

arbetstid. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige tar beslut om att trygghetsvärdar ska 
inrättas innan sådan utredning påbörjas, detta då utredningen kommer kräva tid och resurser.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om ett (1) 

år.  

2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 
kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt finansiering 

under testperioden. 
3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) månader 

efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
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§ 124/21 KS/2020/0171/060 

Svar på motion om trygghet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 
(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 

planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 
(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 

som utsatta områden och platser. 
(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 

privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 

(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 
kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 

 
2. att följande yrkande ska avslås: 

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

antas av kommunfullmäktige. 

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

Ärendet 
En motion om trygghet har inkommit från Patrik Isestad (S). Yrkandena består bland annat av att 

tydligare integrera brotts- och säkerhetsfrågor i planeringsprocessen, montera kamerabevakning, ta 
fram kommunal plan för trygghet och säkerhet, renhållning i kommunen samt att socialtjänstens 

ungdomsteam ska få ekonomiska medel till personalresurser. En integration av brott- och 
säkerhetsfrågor i planeringsprocessen sker idag i den utsträckning som plan- och bygglagen 

medger, förvaltningen har efter beslut i kommunfullmäktige påbörjat en utredning om 

kamerabevakning och kommunen har idag ett styrdokument för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i kommunen som också utmynnar i en handlingsplan. Förvaltningen 

bedömer att kommunen arbetar kontinuerligt för att städa de gemensamma ytorna i kommunen och 
att det brottsförebyggande arbetet i kommunen bidrar till att skydda både kommunal och privat 

egendom och att ekonomiska medel till socialtjänstens ungdomsteam bör hanteras inom mål- och 
budgetprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 

(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 
planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 

(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 

som utsatta områden och platser. 
(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 

privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 
(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 

kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 

 
2. att följande yrkande ska avslås: 

(3) En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter och 
antas av kommunfullmäktige. 
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Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

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

Beslutsunderlag 
Motionen 
Förtydligande av motion 

Remissvar socialnämnden 
Remissvar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   

Beslut - KF § 212 2017-11-14 – förslag till ledning och samordning av brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete 

Styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 

Samverkansavtal 2021 – lokalpolisområde Haninge, Nynäshamn och SBFF 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 125/21 KS/2020/0146/060 

Svar på motion om att anlita ordningsvakter i kommunen 

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

Ärendet 
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna om att anlita ordningsvakter i kommunen. 

Ordningsvakter är utbildade av polismyndigheten och det är också polismyndigheten som förordnar 
och utövar tillsynen av ordningsvakter. Befogenheterna för ordningsvakter gäller på platser som är 

prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen om ordningsvakter (LOV). I Nynäshamns kommun 
finns idag inget område som är prövat och beslutat av Polismyndigheten enligt 3 § LOV. För att ett 

område ska kunna förordas enligt § 3 LOV behöver flera kriterier uppfyllas. Förvaltningen bedömer 

att det idag inte finns ett område i kommunen där ordningshållning är av sådan art att det krävs 
personal med särskilda befogenheter och föreslår därför att motionen ska avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion om att anlita ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen 
Beslut från polismyndigheten: Vanstaskolan, Ösmo, A474.474–2019 

Skickas till 
Akten 
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§ 126/21 KS/2020/0199/060 

Svar på motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns 

kommun 

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

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

Ärendet 
En motion om framtidens äldreomsorg har inkommit från Socialdemokraterna. I motionen lämnar de 

tio yrkanden som handlar om bland annat social delaktighet för äldre, initiativ för att motverka 
äldres psykiska ohälsa, samarbete med regionens sjukvård och att bygga vård- och 

omsorgsboenden i egen regi. Förvaltningen bedömer att socialnämnden arbetar för att motverka 

äldres psykiska ohälsa och att det inte ligger i kommunens uppdrag att bestämma var 
vårdinrättningar är belägna och hur allmänna kommunikationer fungerar. Angående att bygga vård-

och omsorgsboende i egen regi så har socialnämnden gått vidare med upphandling av en vård- och 
omsorgsboendefastighet. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

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

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

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

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

Beslutsunderlag 
Motionen  

Beslut socialnämnden  
Tjänsteskrivelse socialnämnden  

Beslut miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Tjänsteskrivelse miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Skickas till 
Akten 
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§ 127/21 KS/2019/0251/061 

Svar på medborgarförslag om att man i kommunens offentliga 

miljöer använder parfymfria produkter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
Medborgarförslag om att man i kommunens offentliga miljöer använder parfymfria produkter har 

inkommit den 8 maj 2019. Förslagsställaren uppger som exempel att rengöringsmedel med stark 
doft används i duschutrymmen i simhallen. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 beslutat att 

delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 

Yttrande över medborgarförslaget har inkommit från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Av 

yttrandet framgår att lokalvård för kommunens verksamhetslokaler utförs av Serviceenheten inom 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Lokalvården har sedan många år stadigt minskat 

användandet av kemikalier i verksamheten. Första steget var att minska de kemikalier som var 
doftsatta och detta gjordes för ca 10 år sedan. Sedan 2016 använder lokalvården kombination av 

partikelfritt vatten och högkvalitativa mikrodukar för rengöring, för att undvika kemikalieanvändning 

så långt det är möjligt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar dock inte för lokalvården 
inom äldreomsorgen, särskilda boenden och Ösmo simhall. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för lokalvården i simhallen och kultur- och 

fritidsförvaltningen uppger att de kommer att se över alla sina produkter och fortsättningsvis bara 
beställa och använda parfymfria produkter. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har haft kontakt med socialförvaltningen för att efterhöra om 
parfymfria produkter används inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.  

Inom funktionshinderområdet och servicebostäder som också innefattar dagliga verksamheter, 
städar personalen själva och där används parfymfria, miljövänliga produkter. Inom brukarnas egna 

lägenheter bestämmer brukarna själva vilka produkter som används. Inom äldreomsorgen städar 

den egna personalen och använder parfymfria, miljövänliga produkter så långt som möjligt. Inom 
brukarnas egna lägenheter bestämmer de boende själva vilka produkter som används.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Skickas till 
Akten 
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§ 128/21 KS/2021/0019/109 

Inkomna e-förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att överlämna 

nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och beredning av 
förslag till beslut: 

1. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö. 
2. Placering Majbrasa Stora vika. 

3. Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat. 
4. Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna. 

5. Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator. 

6. Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana. 
7. Trottoar från Lövhagen till Hamnvik. 

8. Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit åtta e-förslag under perioden 1 januari - 19 april 2021. 
E-förslagen har varit publicerade under 3 månader och fått 30 röster eller fler. Kommunstyrelsen 

beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget eller ej.  
 

E-förslagen innehåller följande information och förslag: 

 
1. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö 

KS/2021/0214/061-1 
Satsa på kommunens utemiljö. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll av grönytor och 

allmänna platser. Se Enköpings kommun som förebild med sitt arbete gällande utemiljö. Vackra 
parker, välskötta torg och allmänna platser. Allt gynnar kommunen och besöksnäringen i slutändan. 

 

2. Placering Majbrasa Stora vika 
KS/2021/0218/061-1 

Med den nya parkens etablering i Stora Vika, så försvinner platsen som man använt för att elda 
stora vikas majbrasa. Valborg är Stora Vikas största firande där väldigt många människor samlas, 

och det skapar en sammanhållning på orten, som är viktig. 

  
Mitt förslag är att en ny lösning/placering för Majbrasan i Stora vika tas fram. Mitt exempel är att 

man liksom en del andra orter löser en platta som kan köras ut på sjön, som klarar av en majbrasa 
och allt vad det nu innebär. 

3. Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat  
KS/2021/0217/061-1 

Förslag för utveckling av Friluftslivet 

  
Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat 

1. Vindskydd med tillhörande eldstäder, 
2. Naturslinga med tipsfrågor på trätavlor. 

3. Belyst motionsspår. 
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4. Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna 

KS/2021/0219/061-1 

Ett bilfritt centrum är det som oftast möter besökare i andra kommuners centrum. I Nynäshamn så 
har bilar företräde före gående, cyklister och butiker även om skyltar säger annorlunda. 

Parkeringsfrågan brukar vara argumentet man använder för att inte ha ett bilfritt centrum men med 

tanke på de få platser som finns på dessa gator så är det inte ett hållbart argument. 

  
Ett bilfritt centrum möter givetvis motstånd i början tills folk vänjer sig. Det skulle dock ge affärer 

och kaféer att flytta ut på gatan och ge mer liv och rörelse och troligen ökad försäljning. 
  

Detta är inget nytt förslag och ej heller något unikt. Idag så har samtliga små orter med ett 
fungerande centrum satsat på bilfritt. Det kan inte vara ett problem i Nynäshamn. 

 

5. Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator 
KS/2021/0220/061-1 

Numer kan kommuner bestämma att vissa gator och vägar kan vara så kallade cykelgator. De 
fungerar som vanliga gator förutom att cyklister och gångtrafikanter har företräde före bilisterna. 

  

I slutet av Mörbyvägen vid järnvägsbron tar cykelbanan från Estö slut och cyklisterna får cykla på 
körbanan hela Mörbyvägen samt hela Lövlundsvägen fram till Nynäsvägen där cykekbanorna åter 

tar vid. 
  

Enkelt och billigt sätt att öka säkerheten för både cyklister och gående. Bara att besluta och sätta 
upp trafikskyltar. 

 

6. Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana 
KS/2021/0222/061-1 

Mellan Västerhaninge - Krigslida - Tungelsta - Hemfosa och Segersäng pendeltågstation går det en 
gång- & cykelbana parallellt med tågspåret. Delvis asfalterad och grusväg. 

  

Förslag: 
Förläng den gång- & cykelbanan från Segersäng till Ösmo och Nynäsgård pendeltågstation. 

Asfaltera hela sträckan. 
  

Fördelar: 

Vid tågolycka och service så finns det ett enklare sätt för räddningstjänst att ta sig till platsen. 
Från Stockholm går det enbart nattbussar från Gullmarsplan till Västerhaninge och Tungelsta. 

Då kan man gå hem till Nynäshamn när inga tåg och bussar går eller blivit inställda. 
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 & siktförhållanden. 
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7. Trottoar från Lövhagen till Hamnvik 
KS/2021/0228/061 

En riktig trottoar från lövhagen till Hamnvik så att man kan promenera tryggare. Istället för två 

smala på vardera sida som i dagsläget, skulle jag gärna se en bredare upphöjd trottoar på ena 
sidan. 

 
8. Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser 

KS/2021/0227/061-1 
Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser med fungerande ljus och uppmuntra barnen till 

spontan lek och spontan idrott. Låt oss försöka få ett slut på stillasittande barn och ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att överlämna 
nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och beredning av 

förslag till beslut: 

1. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö. 
2. Placering Majbrasa Stora vika. 

3. Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat. 
4. Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna. 

5. Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator. 

6. Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana. 
7. Trottoar från Lövhagen till Hamnvik. 

8. Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser. 
 

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

Beslutsunderlag 
E-förslag - Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö 
E-förslag - Placering Majbrasa Stora vika 
E-förslag - Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat  

Publicerat e-förslag – Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat. 
E-förslag - Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna 

E-förslag - Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator 
E-förslag - Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana 

E-förslag – Trottoar från Lövhagen till Hamnvik 
E-förslag – Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 129/21  

Arbete med anledning av organisationsutredningens 
rekommendationer - information 
Information kommer ges på kommunstyrelsens sammanträde.   
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§ 130/21  

Personalfrågor 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor.  
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§ 131/21  

Nästa sammanträde 3 juni klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 3 juni klockan 09.00.  
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§ 132/21 

Övriga frågor 

1. Säkerhetschefen informerar om situationen i Kagghamra. 
Säkerhetschef Milan Vladusic ger en lägesbild över situationen i Kagghamra. 

 

2. Ekonomichefen informerar om taxa från samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande ärenden ska hanteras på kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj: 

1. Ny taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 

2. Ny taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun 
3. Ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering 

 

Ärendet 
Ekonomichef Dan Olén informerar om att tre av samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxor 

behöver antas senast 1 juli respektive 1 september 2021, därför föreslås följande ärenden hanteras 
på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj: 

1. Taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 
2. Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun 

3. Felparkeringsavgift för olovlig parkering 
 
 

3. Ordförande (M) informerar om samtal med Postnord. 
Ordförande (M) lämnar information från samtal med Postnord.  
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