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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 
Anslaget sätts upp: 2020-04-24  Anslaget tas ned: 2020-05-18 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Matilda Ekh   

   

Plats och tid 

Folkets hus Nynäshamn, 2020-04-16 kl. 19.00-21.38 
Mötet ajourneras 19.54-20.05 

 

Beslutande 

Enligt förteckning 

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning 
 

 
 

 

Paragrafer 
§ 32 – 52 

Paragraferna behandlades i ordningen 32-35, 37-52, 36 
 

 

Justeringens plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen 2020-04-23 klockan 18:00 

Underskrifter 

 

 

 
 

Fredrik Sönnergren (M)       
ordförande    

    

 
 

 
 

  

Daniel Adborn (L)  Patrik Isestad (S)   
justerare  justerare 

 
 

 
 

Matilda Ekh   

sekreterare  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 
Patrik Isestad (S) 

Harry Bouveng (M) 
Donald Löfving (SD), distans 

Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) (fd SN) 
Agneta Tjärnhammar (M), distans 

Jean-Claude Menot (SD) 
Inger Andersson (S), distans 

Daniel Adborn (L) 

Annie Östlingsson (M), tjänstgör istället för Bodil Toll (M) 
Miriam Malm (V) 

Maria Gard Günster (C) 
Johan Augustsson (S) 

Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) 

Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP), distans 
Klas Rydström (SD) 

Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Greta Olin Landström (PPiN), distans, §§ 32-35, 37-44 

Rolf Hofsten (PPiN), distans, tjänstgör istället för Greta Olin Landström (PPiN) §§ 46-52, 36 

Håkan Svanberg (M), distans 
Liselott Vahermägi (S) 

Björn Larsson (SD) 
Agneta Hagström (M), distans 

Sophia Stureson (L), distans 

Johnny Edholm (S), distans 
Per Ranch (SN) 

Sophie Sandin (V), distans, tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V) 
Per Malmsten (M), distans 

Erik Runeborg (SD) 
Roland Junerud (S), distans 

Eva Wennerberg (C), distans 

Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S), distans 

Johann Wolf (SD), distans 
Gunnel Jonsson (M), distans, §§ 32-35, 37-44  

Fredrik Brodin (M), distans, tjänstgör istället för Gunnel Jonsson (M) §§ 46-52, 36 

Hans Owe Krafft (SN), distans, tjänstgör istället för Jan-Erik Ljusberg (SN) 
Janice Boije Junerud (S), distans, tjänstgör istället för Johan Forsman (S) 

Noomi Hertzberg Öberg (KD), distans 
Bengt Holwaster (MP), distans, §§ 32-35, 37-46 

Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

Fredrik Brodin (M), distans, §§ 32-35, 37-45 därefter tjänstgörande 
Anders Karlsson (M), distans 

Anna Eklund (L), distans 

Bo Persson (L), distans 
Bengt-Göran Pettersson (KD), distans 

David Öberg (KD), distans 
Amanda Hedström (S), distans 

Anders Lindeberg (S), distans 

Lars Herling (SD), distans 
Hans Owe Krafft (SN), distans 

Rolf Hofsten (PPiN), distans, §§ 32-35, 37-45 därefter tjänstgörande 
Robert Norberg (PPiN), distans 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 32 
 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Upprop förrättas. 

 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter.  

 

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter under § 45. 
 

Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter under §§ 47-52 och § 36. 
 

_______________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 33 
 

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

 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 2 april 2020.  

 

Kallelse infördes i Nynäshamns Posten den 7 april 2020. 
 

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 april 2020.  
 

_______________ 
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Kf § 34 
 

Justering av sammanträdets protokoll 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Adborn (L) och Patrik Isestad (S) att tillsammans med 

ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 23 april 2020 klockan 18.00.  

 
_______________ 
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Kf § 35   KS/2020/0010/102 
 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Elin Jederyd (SD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. entlediga Micael Kaarlenkaski (SN) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

KS/2020/0010/102-17 
Elin Jederyd (SD) har den 15 april 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 
KS/2020/0010/102-18 

Micael Kaarlenkaski (SN) har den 16 april 2020 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige 

 

_______________ 

 
Skickas till: 
Akten 

Länsstyrelsen 

Troman 
HR 

Elin Jederyd 
Micael Kaarlenkaski 
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Kf § 36   KS/2020/0008/102 

Valärenden 

1. Val av styrelse i Alkärrsplan Utveckling AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande i styrelsen i 
Alkärrsplan utveckling AB. Valperioden är för tiden intill ordinarie årsstämma. 

 
Ledamöter: 

1. Harry Bouveng (M) 
2. Håkan Svanberg (M) 

3. Bengt-Göran Pettersson (KD) 

4. Patrik Isestad (S) 
5. Jean-Claude Menot (SD) 

 
Ersättare 

1. Tommy Cumselius (M) 

2. Maria Gard Günster (C) 
3. Göran Bergander (S) 

4. Klas Rydström (SD) 
 

Ordförande: Harry Bouveng (M) 
 

Lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S) ordinarie, Göran Palmedal (M) ersättare. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige behandlar ärendet om förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB vid sammanträdet 

den 16 april 2020, § 45. Enligt beslutsförslaget uppdrar kommunfullmäktige till valberedningen att bereda 

val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer till bolaget. 
Ny styrelse behöver väljas inför extra bolagsstämma för genomförande av köpet. Styrelsen ska vara 

tillfällig och väljas för tiden intill ordinarie årsstämma och bestå av 5 ledamöter och fyra ersättare. 
 

Valberedningens ordförande föreslår att platserna fördelas enligt följande: 
 

Alliansen: Ordförande + 2 ordinarie + 2 ersättare  

Socialdemokraterna:  1 ordinarie + 1 ersättare  
Sverigedemokraterna: 1 ordinarie + 1 ersättare 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande ledamöter och ersättare samt 

ordförande i styrelsen i Alkärrsplan utveckling AB. Valperioden är för tiden intill ordinarie årsstämma.  

 
Ledamöter: 

1. Harry Bouveng (M) 
2. Håkan Svanberg (M) 

3. Bengt-Göran Pettersson (KD) 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

4. Patrik Isestad (S) 
5. Jean-Claude Menot (SD) 

 
Ersättare 

1. Tommy Cumselius (M) 

2. Maria Gard Günster (C) 
3. Göran Bergander (S) 

4. Klas Rydström (SD) 
 

Ordförande: Harry Bouveng (M) 
 

Lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S) ordinarie, Göran Palmedal (M) ersättare 

Föredragning 

Liselott Vahermägi (S), vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, föredrar valberedningens 

förslag. 
 

Ärendet bordlades till sist på dagordningen. 

Yrkande 

Miriam Malm (V) och Emma Solander (MP) yrkar avslag till valberedningens förslag. 

Johan Augustsson (M) yrkar bifall till valberedningens förslag. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till valberedningens förslag. 

Proposition 

Ordförande (M) ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 
De valda 
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Kf § 36   KS/2020/0008/102 

2. Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Bergander (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
istället för Eva-Lena Persson (S). 

Ärendet 
Liselott Vahermägi (S) nominerar Ingrid Bergander (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället 

för Eva-Lena Persson (S). 

 

_____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 

Troman 
HR 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ingrid Bergander 
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3. Val av ledamot och ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse: 
1. Ulla Johansson (S) till ledamot i socialnämnden istället för Henrik Persson (S). 

2. Ola Hägg (S) till ersättare i socialnämnden istället för Inez Åkerbäck (S). 

Ärendet 
Liselott Vahermägi (S) nominerar: 

1. Ulla Johansson (S) till ledamot i socialnämnden istället för Henrik Persson (S). 
2. Ola Hägg (S) till ersättare i socialnämnden istället för Inez Åkerbäck (S). 

 

 
_____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 

Troman 
HR 

Socialnämnden 
Ulla Johansson 

Ola Hägg  
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Kf § 37   KS/2020/0042/008 

 

Revisorerna 
 

Revisor Anders Engström (S) informerar kommunfullmäktige om pågående projekt och granskningar. 
 

Inför 2020 har revisorerna utifrån tidigare risk- och väsentlighetsanalyser bland annat identifierat följande 

områden som väsentliga för fördjupande projekt och/eller förstudier som komplement till den 
grundläggande granskningen: 

- Projektet Intern styrning och kontroll: Pågår löpande och syftar till att bedöma om nämndernas 
interna kontroll är tillräcklig. Under året föreslås revisorerna att genomföra en särskild granskning 

av den interna kontrollen vid hantering av löner och arvoden till förtroendevalda. 

- Projektet Styrning och planering av äldreomsorgen: Sker bland annat utifrån äldreprogrammet 
och undersöker hur kommunen säkerställer att boenden och omsorgsverksamheter motsvarar 

invånarnas och brukarnas behov. 
- Projekt Kris- och katastrofberedskap: projektet påbörjades innan situationen med covid-19. Inom 

ramen för det kommunala åtagandet finns en rad samhällsviktiga funktioner, vilka om de inte 
fungerar kan leda till skada för såväl enskilda individer som samhället i stort. 

 

Uppföljning av tidigare granskningar: 
- Kommunstyrelsen har begärt och fått förlängd svarstid för granskningen av upphandling och 

inköp. 
- Revisorerna väntar på svar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden angående Sorunda 

brandstation. 

 
____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 

Revisorerna 
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Kf § 38   KS/2020/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

KS/2020/0170/060-1 

Donald Löfving (SD) och Jean-Claude Menot (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om att 
utöka öppettider på Nattis. 

 
KS/2020/0169/060-1 

Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om att 

ändra betalning av partistöd. 
 

KS/2020/0168/060-1 
Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om att 

erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, givande och tagande av mutor samt om jäv. 

 
KS/2020/0171/060-1 

Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion gällande trygghet. 
 

KS/2020/0172/060-1 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att inrätta trygghetsvärdar. 

 

KS/2020/0173/060-1 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion gällande att vässa det förebyggande 

arbetet mot narkotika. 
 

____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
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Kf § 39   KS/2020/0019/109 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att höja 

kommunalskatten för att möta kostnaderna som skolverksamheten kräver för att fungera och 

utvecklas. 
2. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 

gällande att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till Sjötelegrafen. 
3. till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget 

gällande att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och Fredsgatan, till någon form av väg 
för motorfordon. 

Ärendet 

KS/2020/0135/061 
 har den 20 februari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att höja 

kommunalskatten för att möta kostnaderna som skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
 

KS/2020/0160/061 
 har den 4 mars 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en gångväg 

från Lidl utmed väg 73 till Sjötelegrafen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

KS/2020/0166/061 
har den 12 mars 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att omklassa 

gångfartsområdet på Centralgatan och Fredsgatan, till någon form av väg för motorfordon. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 
_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 

Förslagsställarna 
Berörda nämnder   
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Kf § 40    KS/2020/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

Gruppledarna för de i Nynäshamns kommunfullmäktige representerade partierna är överens om flera 

frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av COVID-19. I överenskommelsen anges att i 
den mån det är möjligt ska endast nödvändiga beslutsärenden vara med på dagordningen. 

Föredragningar och annan längre information undviks i så stor utsträckning det är möjligt. 
Kommunfullmäktiges presidium har därför beslutat att följande ärenden skjuts upp: 

 Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

(beslutas i maj) 

 Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun, 

mandatperioden 2019-2022 

 Svar på motion angående utmaningsrätt – en ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för vår 
kommun 

 Svar på motion om att utreda en sänkning av förtroendevaldas arvoden 

 Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i Polen 

 
KS/2020/0076/061-5  

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2020 att delegera beslutanderätten för medborgarförslag 

gällande att fräscha upp baksidan av hamngrillen vid pendeltågsstationen till kommunstyrelsen. Den 18 
mars 2020 meddelande förslagsställaren att hon ville återta sitt medborgarförslag. Ärendet har därför 

avslutats.  
 

KS/2020/0008/10-11  
Länsstyrelsen i Stockholm har den 18 mars 2020 utsett Elin Jederyd (SD) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige istället för Joacim Nieminen (SD).  

 
KS/2019/0467/061-5  

Kommunstyrelsen har den 19 mars 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att bygga om 
kommunhuset till ett äldreboende som besvarat.  

 

KS/2020/0035/008-1  
Socialförvaltningen har den 9 mars 2020 tagit beslut om att överlämna förvaltningens rapport av ej 

verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 §; och 9 § LSS; för fjärde kvartalet 2019 till kommunfullmäktige.  
 

KS/2020/0008/102-13  
Länsstyrelsen i Stockholm har den 2 april 2020 beslutat att utse Sophia Stureson (L) som ny ledamot i 

kommunfullmäktige istället för Nicholas Nikander (L). Bo Persson (L) har utsetts till ny ersättare.  

 
KS/2020/0194/004-1 

Den 1 april 2020 har krisledningsnämndens ordförande Harry Bouveng beslutat att krisledningsnämnden 
ska träda i funktion. 
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KS/2020/0194/004-6 
Krisledningsnämnden har den 7 april 2020 beslutat att 

1. Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar, evenemang och torghandel 
under den tid pandemin försvårar för besöksnäringen (som längst till och med juni 2020). 

2. Ge hyresgäster och arrendatorer möjlighet att ansöka om anstånd med betalning av hyres- och 

arrendeavgifter om de påverkats av Covid-19 
3. Möjliggöra hyres- och arrendereducering i enlighet med tjänsteutlåtandet 

4. Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla 
kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn) 

5. Kommunen kan möjliggöra snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden. 
6. Utöka företagslotsfunktionen till att även omfatta rådgivning för företag kring de olika stöd från 

kommunen, regionen och staten som nu ges till följd av Covid-19 

7. Distribution av livsmedel och annat till äldre och riskgrupper ska ske genom alternativ 2 i 
tjänsteutlåtandet samt att kostnader ska redovisas med anledning av detta beslut. 

8. Kommundirektören ges mandat att konkretisera och ha tolkningsrätt av betydelsen kopplat till 
åtgärd 1-6 i detta tjänsteutlåtande. 

9. Kommundirektören ges mandat att fatta beslut om inköp av varor och tjänster som krävs för att 

skydda människors liv och hälsa (som längst till och med juni 2020). 
 

_____________________ 
 

Skickas till:  
Akten 
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Kf § 41   KS/2020/0014/101 

 
Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges 
sammanträde får väckas, samt behandling av frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. interpellation angående hur vi ska säkerställa att våra beslut tas med transparens och i 

demokratisk ordning väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde. 
2. interpellation angående hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras väcks och besvaras 

skriftligen till nästa sammanträde. 

Ärendet 

KS/2020/0014/101-3 

Roland Junerud (S) har den 12 april 2020 inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande Antonella Pirrone (KD) angående ur vi ska säkerställa att våra beslut tas med transparens och 

i demokratisk ordning.  

 
KS/2020/0014/101-4 

Gill Lagerberg (S) har den 13 april 2020 inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn 

rekryteras.  

____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Antonella Pirrone 
Roland Junerud 

Gill Lagerberg 

Marcus Svinhufvud 
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Kf § 42   KS/2014/0238/880 

Förlängd giltighetstid för biblioteksplan till 2020-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 
2016-2019 till och med den 31 december 2020. 

Ärendet 

Bibliotekslagen (2013:801) innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 
biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, exempelvis folkbibliotek och 

skolbibliotek. Ändamålet med dessa bibliotek är att de ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens 

ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

 
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den senast gällande 

biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016-2019 och beslutades av kommunfullmäktige 
den 11 maj 2016, § 95. Endast kommuner som har upprättat en biblioteksplan får beviljas bidrag enligt 

förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek. 

 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår, genom ett ordförandebeslut daterat den 6 februari 2020, att 

kommunfullmäktige ska förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019 till 
och med den 31 december 2020. Av beslutet framgår att verksamheten inte har kunnat prioritera en 

revidering av biblioteksplanen på grund av oförutsedda händelser i form av översvämningar och 
efterföljande ombyggnationer i bibliotekets lokaler. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att den 

tidigare planens giltighetstid förlängs så att nämnden kan söka medel från Kulturrådet.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens förslag, och föreslår 

därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för 
Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med 31 december 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 
för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-12, § 29 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 
för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020. 

 
_____________________ 

 

Skickas till: 
Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 
Bibliotekschef 

Chef kultur- och fritidsavdelningen 
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Kf § 43   KS/2020/0022/042 

Årsredovisning 2019 - Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet. 

 
Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och 

revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och 

fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019. 
2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat på       

-2,1mkr inte ska göras. 

3. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och dess 
helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2019 varit förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet delges fullmäktige.   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen  
1. Föreslår kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019. 

2. Föreslår kommunfullmäktige att besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat på       
-2,1mkr inte ska göras. 

3. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och dess 

helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2019 varit förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet delges fullmäktige.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2020, § 89. 

Yrkanden 

Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 



 

 

PROTOKOLL        Sida 20 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-04-16 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Proposition 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs. 
 

_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
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Kf § 44   KS/2020/0024/042 

Årsredovisning 2019 - Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

Ärendet 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 

verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2019. 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 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2019. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2020, § 90. 

Yrkanden 

Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Proposition 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes (M) yrkande om att ärendet bordläggs. 

_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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Kf § 45   KS/2018/0426/299 

Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB. 

2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att 

bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.   
3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 66 

miljoner kr. 
4. uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med extern kompetens framtaga förslag ägardirektiv 

för Alkärrsplan Utveckling AB att beslutas i kommunfullmäktige. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga A. 

Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN), Hans Owe Krafft (SN) och Emma Solaner (MP) reserverar sig mot 
beslutet. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga B. 

Ärendet 

I december 2018 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut, KS § 295/2018, med innebörden att 

undersöka möjligheterna att under rätt förutsättningar förvärva sjukhusbyggnaden. En jurist med 
uppdrag att företräda kommunen avropades från ramavtal.  

 

Förhandling med de andra aktieägarna i AUAB inleddes under våren 2019. Ett förslag till avtal har 
upprättats där kommunen förvärvar samtliga aktier i bolaget. Kommunstyrelsen föreslås föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna affären. 

Förslag till affär 

Förslaget går ut på att kommunen förvärvar samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB från Orkla 

Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS. Kommunen blir därmed ensam ägare av bolaget som i sin 
tur äger fastigheten Nornan 32 där sjukhuset och Alkärrsplan ingår. Köpeskillingen uppgår till 66 000 000 

kr för samtliga aktier. 
 

Enligt förslaget till avtal sker tillträde den 30 april 2020. Affären är villkorad av att beslut fattas 

skyndsamt. Detta är ett uttryckligt krav från säljarna.  
 

I affären finns även ett villkor om att för det fall kommunen inom ett år från tillträdesdagen ingår ett 
avtal om att helt eller delvis överlåta bolaget eller fastigheten ska köparen till säljarna erlägga en 

ersättning motsvarande 50 % av köparens eller bolagets eventuella vinst från vidareförsäljningen. 
Skriv din text här. 

Ordförandes förslag 

Frågan kring sjukhuset och exploateringen har varit en svår fråga för kommunen under flera års tid. Flera 
försök att lösa ut utan att lyckas. Kommunen sitter fast i ett olönsamt avtal utan att någon exploatering 
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blir av. Vi kan inte heller renovera sjukhusbyggnaden i den mån som krävs på basis av ett hyresavtal. Vi 
ska dock erkänna att kommunen har fått betalt för att sälja sjukhuset en gång.  

 
Vi har haft två mål med det här arbetet. Det ena målet är att komma ur det ofördelaktiga hyresavtalet 

som låser hela situationen. Med den här affären får vi nu möjlighet att se om vi ska behålla sjukhuset för 

våra egna verksamhetslokaler och andra samhällsviktiga funktioner eller om vi ska låta någon annan ta 
hand om byggnaden. Olika utredningar pekar på ett stort underhållsbehov som behöver hanteras. Om 

kommunen ska behålla fastigheten kommer det att kosta pengar. 
 

Det andra målet har varit att utveckla Nynäshamns tätort mest centrala delar. Vi vill fortfarande ha en 
exploatering av Alkärrsplan och nu kommer vi att kunna möjliggöra detta.  

 

Den här affären skapar möjligheter inför framtiden. Exakt vad vi ska göra framöver föreslår jag att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda. Utredningen bör bland annat svara på: 

 

 Om hela eller delar av fastigheten bör föras över till kommunen från bolaget. 

 Om bolaget ska avvecklas. 

 Om bolaget bör säljas vidare delvis eller i sin helhet. 

 Ska själva sjukhusbyggnaden bibehållas i kommunen eller på nytt avyttras. 

 Vilka alternativ kommunen har att tillgå för att möjliggöra en exploatering i området, t.ex. 
eventuell förändring av detaljplan. 

 

Utifrån den inriktning som utredningen kommer fram till bör utredningen även ta fram en ny 
bolagsordning som stämmer överens med föreslagen strategi.  

 
Samtliga frågor bör belysas och konsekvenser, ekonomiska såväl som praktiska, bör redovisas. Uppdraget 

ska redovisas senast september 2020. 
 

Med detta föreslår jag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna affären. 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB. 
2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att 

bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.   

3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 66 
miljoner kr. 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet beslutar kommunstyrelsen för egen del 

att:  

1. Bemyndiga kommundirektören att underteckna samtliga handlingar tillhörande ärendet och i 
övrigt fullfölja affären.  

2. Uppdra till förvaltningen att vid behov uppta lån för att möjliggöra finansiering av förvärvet.  
3. Uppdra till förvaltningen att utreda en strategi för bolaget och dess framtid. Uppdraget ska 

redovisas senast september 2020.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB. 
2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att 

bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.   

3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 66 
miljoner kr. 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet beslutar kommunstyrelsen för egen del 

att:  

1. Bemyndiga kommundirektören att underteckna samtliga handlingar tillhörande ärendet och i 
övrigt fullfölja affären.  

2. Uppdra till förvaltningen att vid behov uppta lån för att möjliggöra finansiering av förvärvet.  
3. Uppdra till förvaltningen att utreda en strategi för bolaget och dess framtid. Uppdraget ska 

redovisas senast september 2020.  
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2020, § 97. 

Yrkanden 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att:  

- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med extern kompetens framtaga 

förslag till ägardirektiv för Alkärrsplan Utveckling AB att beslutas i kommunfullmäktige. 
 

Harry Bouveng (M), Jean-Claude Menot (SD), Aline Varre (-) (fd SN) och Miriam Malm (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

 
Lena Dafgård (SN) yrkar på att ärendet återremitteras och: 

1. Att en professionell bedömning genomförs beträffande möjligheterna att nå en godtagbar 

förlikning/skiljedom utifrån det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande när det 
gäller exploatering. 

2. Att en långtidsplan för vår kommuns lokalbehov och utveckling av Alkärrsplan presenteras och 
som bl.a. besvarar vad ska lokalerna användas till och hur Alkärrsplan ska utvecklas. 

3. Att en ”second opinion” på värderingen och/eller ny värdering genomförs utifrån dagens 

”Corona-situation”. 
4. Att en kostnad och en plan för evakuering tas fram, det vill säga hur hyresgäster och 

verksamheter ska hanteras under renovering. 
5. Att kostnaden för anspråken på ersättning från Landia AB klargörs och hur mycket av detta som 

vår kommun ska betala. 
 

Emma Solander (MP) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 

 
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med Patrik Isestads (S) 

tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Proposition 1 
Bifall eller avslag till återremissyrkandet. 

 
Proposition 2  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 
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Proposition 

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

 

Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande 
om att: 

1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB. 

2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att 
bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.   

3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 66 
miljoner kr. 

4. uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med extern kompetens framtaga förslag till ägardirektiv 
för Alkärrsplan Utveckling AB att beslutas i kommunfullmäktige. 

 

 
_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 

Kommundirektören 
Ekonomiavdelningen 

Planeringschefen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Lokalstrateg 
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                                Kommunfullmäktige (2020-04-16)  

 

Ärende: 45/20, särskilt yttrande.  

 

Tilläggsyrkande/förändringsyrkande från Socialdemokratiska 
fullmäktigegruppen.  
 

Bakgrund:  

Socialdemokraterna ser möjligheter i affären att ta över aktieinnehavet i Allkärsplan utveckling 
AB. Detta ger oss förmågan att styra över en central plats i Nynäshamn för bostäder, handel och 
utveckling med framtidstro.  

Vad ska då fastigheten utvecklas till?  Socialdemokraterna vill förändra bilden av en grå fastighet 
till ett levandegjort centrumområde. Med att äga fastigheten skapas möjligheter att skapa en 
positiv fastighetsbildning för omsorg, vård, utbildning och kommunalservice. Markinnehavet 
med parkeringen och intilliggande ytor skapar potential för flera anpassade bostäder med handel, 
kontor och kommunal service.  

Vi vill att utvecklingsplanerna för Nynäshamns centrala mark med sjukhuset ska utvecklas 
tillsammans med folkrörelsen och de som bor i närområdet och de som kommer att använda 
serviceutbudet i området. Genom att inkludera invånare, medarbetare i kommunen, näringslivet 
och politiker kan vi skapa en gemensam framtidstro för Nynäshamn. 

Sammanfattning: 

Allkärrsplans Utveckling AB (AUAB), Sjukhuset Nornan 32 och Allkärrsplan (parkeringen) är ett 
strategiskt bolag med tillhörande fastighet och markinnehav att förvärva. 

Nynäshamns kommun förvärvade sjukhuset 2008, från Locum för 64 mnkr och kommunen 
säljer fastigheten samma år till AUAB, för 120 mnkr, med en tilläggsköpeskilling om 54 mnkr när 
bygglov beviljats.  

Kommunen hyr sedan sjukhuset för 7 Mkr per år plus index, (8 238 000kr år2017) 706 kr/kvm 
med internhyran 1450 kr/kvm.  

Nynäshamns kommun har i hyresavtalet förbundit sig att genomföra underhåll för att sjukhuset 
skall vara i normalt skick när hyresavtalet går ut, när avtalet tecknades var parterna överens om att 
fastigheten inte var i normalt skick. Kostnaden för detta är enligt WSP:s utredning 60 mnkr, plus 
en osäkerhet på möjligen 30 procent, totalt runt 80 -100 mnkr.  

Om en extern part köper AUAB, så kan kommunen behöva investera eller ersätta den nya ägaren 
med ett belopp som motsvarar de underhållsåtgärder som kommunen ännu inte utfört (80-100 
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mnkr), om kommunen genomför förvärvet så kan denna kostnad bokföras som reinvestering och 
få en avskrivningstid på kanske 30 år. 

Enligt tidigare utsagor från planenheten 2019, kom man fram till att ca 6000 BTA för bostäder 
(fyra våningar med handel i bottenplan och parkeringar utanför) kan värderas till 3.500 kr/kvm. 
Det innebär att framtida intäkter kan uppgå till cirka 21 mnkr. 

Den stora frågan är vad skall kommunen göra med sjukhusbyggnaden efter ett tänkt förvärv? 
Socialdemokraterna vill att kommunen behåller fastigheten och utreder möjligheten att anpassa 
den för den kommunala förvaltningens behov. Vi vill att de verksamheter som finns i fastigheten 
idag får vara kvar om det är det lämpligaste alternativet.  Samtidigt är det viktigt att levandegöra 
fastigheten exteriört och interiört så att den på ett bättre sätt fungerar som symbol för 
Nynäshamn i den rumsliga gestaltningen av centrumområdet. Sannolikt kan man göra 
tillbyggnader på låg delarna för att skapa nya ytor för alternativa verksamheter som bidrar till 
stadsbilden.   

Vad blir då kostnaderna för kommunen för ett förvärv; Köpeskillingen blir de 65.9 mnkr för 
samtliga aktier (ORKLAS och UPL) till detta kommer de kostnader som framgår från 
hyresavtalet på 80-100 mnkr, efter det kommer de kostnader som kommer att krävas för att 
anpassa fastigheten till ny verksamhet antag ca 8-10.000kr/m2 gånger lokalytan som är 14 356 m2 
Det ger ytterligare 120-150 mnkr. 

Marknadsvärdet på byggnaden, efter åtgärdade brister enligt hyresavtalet på ca. 110-120 mnkr, det 
vill säga att marknadsvärdet innan åtgärder bara är 20-50 mnkr, till detta kommer värdet av 
byggrätterna på ca.3500kr per m2 bostadsyta, enligt exploateringsavtalet 4600 kvm  
(planavdelningen 2019, 6000 kvm) bostäder plus ytor för verksamheter och handel. 

Socialdemokraterna anser att kommunen ska köpa aktierna i AUAB, för att sedan fissioneras 
bolaget i två bolag, ett bolag som äger sjukhuset, och ett för exploateringsytorna. När kommunen 
bestämt vad sjukhuset skall användas till så beslutas vad som skall göras med bolaget som äger 
sjukhuset. Om det är mer förmånligt att kommunen använder sjukhuset för den egna 
förvaltningsverksamheten, bör ägandet vara direkt och inte i bolag, då det är förmånligare ur ett 
skatteperspektiv. 

Bolaget som äger exploateringsmarken kan sedan erbjuda en exploatör att förvärva 30 procent av 
aktierna i bolaget. När sedan ytterligare byggherrar skall bjudas in t.ex. Nynäshamnsbostäder så 
kan även detta bolag fissionernas så att varje byggherre får ett bolag som äger den mark som skall 
exploateras, på detta sätt kan man få bra finansiella samordningseffekter . 
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Mot bakgrund av följande har socialdemokraterna följande yrkande:         

 

1. Förvärva samtliga aktier i Allkärsplan Utveckling AB. 

2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdrages åt kommunfullmäktiges 
valberedning att bereda val av styrelseledamöter bestående av 5 ordinarie inklusive 
ordförande, vice ordförande, 3 stycken ledamöter samt 4 ersättare med extern 
rekryterad verkställande direktör, samt lekmannarevisorer i bolaget. 

3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utöka 2020 års investeringsram 
med 66 miljoner kr. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med extern 
kompetens att framtaga förslag till ägardirektiv för AUAB att beslutas i 
kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 

 

(gm) Patrik Isestad, kommunalråd i opposition. 

 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-04-16 
 

Särskilt yttrande rörande Förvärv av aktier i Alkärrsplans Utveckling AB 

Bakgrund 

Vår kommun köpte fastigheten Nornan 28, ”Sjukhuset”. År 2010 såldes Sjukhuset tillsammans med 
Nynäshamn 2:1, “Alkärrsplan” dvs parkeringsplatsen framför sjukhuset, till Alkärrsplans Utvecklings AB. 
I detta bolag blev vår kommun minoritetsägare med 19% av aktierna och en extern part blev 
majoritetsägare till 81%. Vår kommun åtog sig att göra vissa investeringar i form av renoveringar och 
garantera hyresintäkterna t.o.m. 2023. De externa ägarna åtog sig att genomföra en omfattande 
exploatering av Alkärrsplan. Detta upplägg har visat sig vara mycket ogynnsamt för vår kommun, 
eftersom det har varit svårt att hyra ut lokaler och det finns ett stort renoveringsbehov av Sjukhuset. De 
externa ägarna har inte heller uppfyllt sitt åtagande att exploatera Alkärrsplan varför vår kommun vill 
komma ur avtalet genom att köpa Sjukhuset. 
 
Den första frågan som bör besvaras är om vår kommun kan komma till en godtagbar förlikning utifrån 
det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande. Om en professionell bedömning är att en 
godtagbar förlikning ej kan ske, är det ett antal frågor som måste besvaras för att en bedömning av 
konsekvenserna för vår kommun ska kunna göras: 
 

1. Hur passar ett eventuellt köp av in i vår kommuns långtidsplan för lokaler och utveckling av 
Alkärrsplan? Vad ska lokalerna användas till och hur ser planen ut för Alkärrsplan? 
 

2. Är värderingen den rätta, speciellt med tanke på dagens “Coronaläge”? Värderingen baseras på 
situationen i januari 2018 samt på NAI Svefas värdering 2017-04-03, i kombination med en 
bedömning av marknadsmässig hyra på i snitt 1 650 kr / kvm. Det skulle ge en intäkt på över 20 
mkr/ år (total uthyrningsbar yta 12 521 kvm). Omsättning idag för sjukhuset ligger på drygt 8 
mkr/år. Det är en skillnad på ca 12 mkr/år.  
 

3. Hur stort är renoveringsbehovet? Det finns en stor osäkerhet när det gäller renoveringsbehovet, 
t.ex PCB-sanering och fasadelement bl a infästning, rengöring och avfärgning. Takrenoveringen 
plus takavvattning är för lågt värderade, eftersom det är singel som måste lyftas ner från taket 
och läggas tillbaka. 
 

4. Evakuering under renovering - kostnader för evakuering av verksamheter är ofta betydande och 
överstiger inte sällan byggkostnaderna. Frågan är hur hyresgästerna ska hanteras och var 
verksamheterna ska bedrivas under renovering. Finns det en plan? 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
5. Hur ser anspråken på ersättning ut från Landia AB, orgn.nr 559066-7563, och har advokaterna 

kommit fram till en överenskommelse? 
 

 

Särskilt yttrande:  

Med hänvisning till ovanstående motiverar vi vårt avslag med att ingen av ovanstående frågeställningar 
belyses, det vill säga: 
 

1. Vi vill se en professionell bedömning genomförs av möjligheterna att nå en godtagbar förlikning / 
skiljedom utifrån det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande map exploatering. 
 

2. Vi vill att en långtidsplan för vår kommuns lokalbehov och utveckling av Alkärrsplan presenteras 
och som bl.a. besvarar vad ska lokalerna användas till och hur Alkärrsplan ska utvecklas. 
 

3. Vi vill att en “second opinion” på värderingen och / eller ny värdering genomförs utifrån dagens 
“Corona-situation”.  
 

4. Vi vill att en kostnad och en plan för evakuering tas fram, det vill säga hur hyresgäster och 
verksamheter ska hanteras under renovering.  
 

5. Att kostnaden för anspråken på ersättning från Landia AB klargörs och hur mycket av detta som 
vår kommun ska betala.  

 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Dafgård Per Ranch 
Ledamot i kommunstyrelsen, Ersättare i kommunstyrelsen 
i barn- och utbildningsnämnden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  
samt ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunfullmäktige 
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Kf § 46   KS/2019/0097/291 

Investering, Sunnerby förskola mm 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag framtaget detaljprojektera en 

konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.  

2. pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, § 62.  

3. godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 miljoner kronor ur 2020-2023 års 

investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  
 

Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av 
projektet som bland annat innebär en hyresförändring. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Hans Owe Krafft (SN) reserverar sig mot beslutet. Lena Dafgård 
(SN) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga C. 

Protokollsanteckning 

Förändringen av inriktning i projektet innebär att upparbetade projekteringskostnader om ca 9,5 miljon kr 
kommer att belasta barn- och utbildningsnämndens resultat, BUN § 6/2019. Kommunstyrelsen bör notera 

detta samt överväga åtgärder för att komma till rätta med de uppkomna kostnaderna. 

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick i 25 oktober 2018, § 138/2018, en beställning från barn- och 

utbildningsnämnden, att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnad till förskola av 
Sunnerbyskolan i lokalerna där årskurs 7-9 fanns innan flytten till Vanstaskolan. Anledningen till 

ombyggnationen är att Sunnerby förskola planeras tömmas på grund av inomhusmiljöproblem.  
Den 23 januari 2019, § 6/2019, beslutade barn- och utbildningsnämnden att uppdra till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att genomföra om- och tillbyggnationer för en förskola och matsal. Vidare 

föreslog barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare medel till projektet.  
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2019, § 62/2019, att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att verkställa ombyggnationerna av Sunnerbyskolan till förskola, matsal och 
verksamhetsanpassning och tilldelades en budgetram om 49 miljoner för att starta upp arbetet med 

detta. 

 
Projekteringen av förskolan och intilliggande skoldel samt renovering/verksamhetsanpassning av hus C, 

är klar till en kostnad av 19,5 miljoner kronor. För att färdigställa förskolan och renovering av hus A 
beräknas kostnaden till 55,5 miljoner kronor. Detta innebär att kostnaden enligt kalkyl uppskattas till 

totalt 76 miljoner kronor för den första delen av projektet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslog därför en utökning av investeringsmedel. Ärendet återremitterades av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 21 januari 2020, § 10/2020. I återremissen beslutades att förvaltningen 

gavs i uppdrag att ta fram alternativa förslag till en nybyggd separat förskola i anslutning till 
Sunnerbyskolan och nybyggd separat matsal i anslutning till Sunnerbyskolan. Vidare ska miljö- och  

samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen göra en bedömning 
av ekonomiska konsekvenser av att ersätta befintlig skola i Sunnerby med en ny skolbyggnad och de 
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framtida kapacitetsbehov när det kommer till skolor och förskolor i Sorunda. Detta ska resultera i en 
långsiktig plan för befintliga och nya byggnader i Sorunda. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, utöver det ursprungliga förslaget, arbetat fram fem förslag 

på nybyggnad av förskola och matsal. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om ett av 

förslagen, som innebär att en ny konceptförskola byggs i Sunnerby. I förslaget pausas arbetet med 
matsal och renovering samt verksamhetsanpassning av skolan. Barn- och utbildningsnämnden har 

tillstyrkt förslaget, BUN § 43/2020.  
 

Sammantaget innebär detta att istället för att renovera skolan och bygga in en matsal och förskola i 
skolan byggs istället en separat konceptförskola likt Cykelskogen på samma fastighet. I övrigt pausas 

renoveringen av skolan och arbetet med matsal. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag   

    framtaget detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25,   

    § 62.  

3. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46  

    miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  
 

Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av 

projektet som bland annat innebär en hyresförändring. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag 

framtaget detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, 
§ 62.  

3. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 
miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  

 

Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av 
projektet som bland annat innebär en hyresförändring. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2020, § 93, samt rättelse av 

protokoll 2 april 2020, § 100. 

Yrkanden 

Johan Augustsson (S), Aline Varre (-) (fd SN), Marcus Svinhufvud (M), Daniel Adborn (L), Jean-Claude 

Menot (SD) och Emma Solander (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 3 om att: 

- Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag 
framtaget detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.  

- Föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 
miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  
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Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 2 om att: 
- Föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, 

§ 62.  

 

Lena Dafgård (SN) yrkar att kommunfullmäktige dessutom beslutar: 
1. att Sunnerby förskola byggs separat med fem avdelningar och tillagningskök i form av 

permanenta moduler enligt något förslag från SKR:s ramavtal. 
2. att Sunnerbyskolans matsal byggs separat med permanenta moduler enligt något förslag från 

SKR:s ramavtal. 

3. att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 35 miljoner kronor ur 2020-2023 
års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan. 

 
Per Ranch (SN) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Proposition 1: 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag punkt 2. 
 

Proposition 2: 
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 3 eller bifall till Lena Dafgårds (SN) 
tilläggsyrkande. 

Proposition 

Proposition 1: 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla i enlighet med kommunstyrelsens förslag om att: 
2. pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, § 62. 

 
Proposition 2: 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla i enlighet med kommunstyrelsens förslag om att: 

1. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag framtaget detaljprojektera 
en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.  

 
3.  godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 miljoner kronor ur  

      2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  

 

_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
Investeringscontroller 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Upphandling Södertörn 

  



 
 
 
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 
 

Västerby  2020-04-16 
 

Särskilt yttrande beträffande investering i Sunnerby förskola m.m, § 46 
 
Vi yrkar följande: 
 

1. Avslag:  att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag framtaget 
detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation. 
 

2. Bifall: att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, § 62. 
 

3. Avslag: att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 miljoner kronor ur 
2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  
 

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti förordar i stället vårt tidigare förslag till förskola byggd med 
permanenta moduler bestående av förskola med 5 avdelningar och tillagningskök enligt SKR:s 
ramavtalsförslag. Ett exempel är Flexators förslag med offert på ca 19 mkr,  se bilagd sammanställning 1

i protokoll från kommunstyrelsen daterat 2020-03-27. Jämfört med den föreslagna konceptförskolan, 
som enligt uppgift kostar ca 46 mkr kronor, kan minst två förskolor byggas för samma kostnad. En 
normal leveranstid för förskolemoduler är ca 8-10 månader från kontraktsskrivning till slutbesiktning och 
inflytt. Detta innebär att de tillfälliga modulerna, som behövs för att ersätta Sunnerby förskola, bara 
behöver hyras under ca 8-10 månader i stället för två år, vilket innebär en minskad kostnad.  
 
Vi förordar även att vårt tidigare förslag beträffande separat matsal ca 10 mkr i anslutning till 
Sunnerbyskolan genomförs. 
 
   

1 Eftersom priserna är från 2019, kan man räkna med cirka 2% högre kostnad för 2020.  
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Vi anser att en stor fördel med att bygga med permanenta moduler jämfört med platsbyggt är:  
 
1. högre kvalitet eftersom de byggs inomhus under kontrollerade former oberoende av väder. 

 

2. ökad flexibilitet och kan byggas ut eller minskas i storlek beroende på varierande elevunderlag.  
 

3. lägre pris. 
 

4. god ekonomisk hushållning med skattemedel. 
 

5. snabbare inflyttning, vilket är mycket viktigt i detta kritiska läge. 
 

6. likvärdig livslängd. 
 

7. mindre risker när det gäller avvikelser i tid, kostnad och kvalitet. 
 

 
Yrkande 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 
 

1. att Sunnerby förskola byggs separat med fem avdelningar och tillagningskök i form av 
permanenta moduler enligt något förslag från SKR:s ramavtal. 
 

2. att Sunnerbyskolans matsal byggs separat med permanenta moduler enligt något förslag från 
SKR:s ramavtal..  
 

3. att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 35 miljoner kronor ur 2020-2023 
års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  
 
 
 
 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård Per Ranch 
Ledamot i kommunstyrelsen, Ersättare i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunfullmäktige 
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Kf § 47   KS/2016/0217/214 

Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 

Kommun. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende  
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

Ärendet 

Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. Detaljplanen möjliggör utveckling av 
stationsområdet Nynäsgårds station och skapar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med ca 100 

lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet till centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Kullsta 2 får en 
annan användning, från biluppställningsändamål till bostäder. Fastigheterna inom planområdet ägs av 

Nynäshamns kommun och AB Nynäshamnsbostäder.  

 
För att reglera hur exploateringen av detaljplaneområde ska genomföras har Nynäshamnsbostäder och 

Kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar utförandet och finansiering av anläggningar. 
Avtalets syfte är även att utgöra överenskommelse om fastighetsreglering vad det gäller den mark som 

ska överföras till och från Kommunens respektive Exploatörens ägo. Exploateringsavtalet omfattar ett  
exploateringsområde som består av detaljplaneområdet. Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att 

Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet samt att Nynäshamns 

kommunfullmäktige antar Detaljplanen för Kullsta 2 m. fl. och att det slutligen vinner laga kraft. 
 

Kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll av allmän plats 
inom exploateringsområdet. Samtliga kostnader för utbyggnad av allmän platsmark bekostas av 

exploatören. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse inom 

exploatörens kvartersmark. Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och 
underhåll av kommunala VA-anläggningar. Exploatören ansvarar för dagvattenhantering enligt 

Kommunens dagvattenpolicy. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.   Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 

Kommun. 
2.   Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 

Kommun. 

3.   Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende  
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkt 1-3: 

a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtal 
för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns Kommun. 

b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende 

fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 

Kommun. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende  
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med punkt 1-3: 

a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja 
exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns Kommun. 

b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende 
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 56. 
 

_____________________ 
 

Skickas till: 

Akten 
AB Nynäshamnsbostäder  

Mark- och exploateringschef  
Planeringschef 
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Kf § 48   KS/2016/0217/214 

Antagande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. granskningsutlåtandet godkänns. 

2. detaljplanen för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL). 

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015 att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete för fastigheten Kullsta 2 m.fl 
intill Nynäsgårds station.  

 

Den nya detaljplanen föreslår byggnation av cirka 100 lägenheter fördelat på tre flerfamiljshus om 4-6 
våningar. Även lokaler för butiker tillåts i detaljplanen. Parkering löses genom ytparkering och carports 

som placeras mellan bostadshusen och stationen samt mellan drivmedelsstationen och stationen.  
Utöver att området intill Nynäsgårds station blir mer befolkat och upplyst av byggnationen föreslås och 

den branta gångvägen från Centralgatan som leder ner till stationen byggas om så att den både uppfyller 

dagens tillgänglighetskrav och blir ett positivt inslag i stadsbilden.  
 

Exploatören ansökte om planbesked den 2 juli 2015 och den 22 oktober 2015 fattade miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslut om att både ge positivt planbesked samt att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplaneläggningen.  
Planen ställdes ut för samråd under september 2016 och granskning skedde maj-juni 2017. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 att anta detaljplanen men beslutet överklagades till 

mark- och miljödomstolen.  
 

Den 28 mars 2019 meddelade mark- och miljödomstolen att beslutet om att anta detaljplanen ska 
upphävas. Kommunen överklagade inte domstolens beslut utan valde istället att arbeta om 

planhandlingarna. 

De omarbetade handlingarna, som bland annat tog bort den byggrätt för ett hus i åtta våningar vilken 
var avgörande för domstolens beslut, ställdes ut på ny granskning oktober-november 2019.  

Efter den nya granskningen har planhandlingarna justerats något och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen nu kan antas. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen den 2020-01-21 och lämnade den vidare till 

kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Granskningsutlåtandet godkänns 

2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl. godkänns och lämnas över till kommunfullmäktige för antagande 

enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Granskningsutlåtandet godkänns 
2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl. godkänns och lämnas över till kommunfullmäktige för antagande 

enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 57. 

 

 
_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
Sökanden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Planeringschef 
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Kf § 49   KS/2019/0282/260 

Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 
7, Ösmo. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   

2. godkänna mark- och exploateringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Vansta 

5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet när beslut om planuppdrag har tagits. 

Ärendet 

Ösmo är Nynäshamns kommuns näst största tätort med cirka 4 000 invånare. I Kommunens långsiktiga 

planeringsstrategi, i 2012 års översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen 2006 och program för Ösmo 

2009, anges Ösmo som en viktig utvecklingsort med en stor potential för förtätning.   
 

Det aktuella området för projektet är beläget i anslutning till Nyblevägen och Birkavägen på varsin sida i 
det centrala stråket mellan Ösmo centrum och Ösmos pendeltågstation med resecentrum. Inom 250 

meter från fastigheterna finns vårdcentral, simhall, bibliotek, busshållplats, dagligvaruhandel, skola, 
förskola och pendeltågsstation. Området består av fastigheterna Hallängen 7 som idag ägs av 

Exploatören Ösmo Hallängen 7 AB och del av fastigheterna Vansta 5:50 och Vansta 5:2 som är i 

kommunens ägo.  
  

I dagsläget utgörs fastigheten Hallängen 7 av hyresbostäder i två byggnadsvolymer bestående av två 
våningar sammankopplade med en lågdel som innehåller en tidigare biograf. Den del av Vansta 5:50 som 

berörs av projektet utgörs i dag av markparkering och grönyta.  

 
Nyblevägen i Ösmo är utpekad som huvudstråk mellan Ösmos pendeltågstation och Ösmo centrum, med 

planer att bredda gatan och göra om den till en huvudgata med trädplantering och gång- och cykelbanor. 
Både Nyblevägen och Birkavägen är utpekade för utveckling. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den nya exploateringen vid Hallängen 7 och del av Vansta 
5:50 uppfyller översiktsplanens mål och strategier om en positiv förtätning och utveckling av Ösmo.  

Exploateringsområdet ligger i det viktiga stråket mellan Ösmo pendeltågsstation med busscentral och 
Ösmo centrum där det finns utbud av grundläggande service så som skola, simhall och dagligvaruhandel. 

Den föreslagna nybyggnationen bedöms därmed uppfylla riktlinjerna i Nynäshamns kommun 

översiktsplan. En förtätning på platsen bedöms även ligga i linje med den fördjupade översiktsplanen för 
Ösmo tätort samt strukturplan för centrala och södra Ösmo. 

 
Slutligen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att ett godkännande av Markanvisningsavtal för del av 

Vansta 5:50, Hallängen 7, bidrar till att uppfylla de kommungemensamma målen. Genom nya attraktiva 
bostäder kan Nynäshamn växa som kommun. Byggnation i Ösmo bedömer förvaltningen som positivt för 

kommunens bostadsförsörjning.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
2. Godkänna mark- och exploateringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Vansta 

5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   

2. Godkänna mark- och exploateringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Vansta 
5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   

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

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 68. 

Yrkanden 

Ordförande (M) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag förutom en mindre revidering av 
beslutspunkt 3. Ordförande (M) yrkar på att uppdraget delegeras till kommunstyrelsen istället för 

kommunstyrelseförvaltingen, eftersom kommunfullmäktige inte ger direkta uppdrag till 

tjänstemannaorganisationen. 
 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Daniel Adborn (L) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag med ordförandes (M) tilläggsyrkande med 

en mindre revidering av beslutspunkt 3. Daniel Adborn (L) yrkar på att ordet ”godkänt” tas bort. 
 

Ordförande (M) yrkar bifall till Daniel Adborns (L) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag med ordförandes (M) och Daniel Adborns (L) 
tilläggsyrkanden. 

Proposition 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med ordförandes (M) och Daniel 

Adborns (L) tilläggsyrkande om att: 
1. godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   

2. godkänna mark- och exploateringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Vansta 
5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet när beslut om planuppdrag har tagits. 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 

Ösmo hallängen 7 AB, Miljö och samhällsbyggnadsnämnden och mark- och exploateringschef 
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Kf § 50   KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 

Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 

de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 18 

februari maj 2019. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där 
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av 

kommunstyrelsen inom ett år. 

 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 

 
KS/2017/0088/060 

Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017 inkommit 

med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av 
kommunstyrelseförvaltningen.  

 
KS/2018/0093/060 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 28 januari 2018 inkommit med en motion om att införa 
träffpunkter för äldre personer i Ösmo, Sorunda och Nynäshamn och sedan utvärdera om fler 

träffpunkter kan skapas. Detta för att höja livskvaliteten för äldre i kommunen. Motionssvar beräknas 

vara klar våren 2020. 
 

KS/2018/0151/060 
Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 februari 2018 inkommit med en motion om 

att samtliga nämnder ska se ärendets gång från början till beslut, att samtliga nämnder arbetar på lika 

vis och delar information på samma sätt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet och inväntar svar 
från Sverigedemokraterna. 

 
KS/2018/0292/060 

Elenore Österberg (V) har den 4 juni 2018 inkommit med en motion om gratis mensskydd för tjejer och 

unga kvinnor. Kommunstyrelseförvaltningen inväntar svar från Barn-och utbildningsnämnden. 
 

KS/2018/0399/060 
Miriam Malm (V) har den 30 augusti 2018 inkommit med en motion om att införa 80, 90, 100 modellen 

på försök inom barn & utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen för personer över 60 år som 
frivilligt ansöker om detta. Motionssvar beräknas vara klart våren 2020. 

 

KS/2018/0401/060 
Rolf Hofsten (PP) har den 3 september 2018 inkommit med en motion om att kommunfullmäktige 

uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att etablera en vänortsförbindelse med en 
kommun i Polen. Motionssvar klart till KSAU 5/3. 
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KS/2019/0371/060 
Miriam Malm och Madelaine Sloot (V) har den 13 augusti 2019 inkommit med en motion om att HBTQ-

diplomering, HBTQ-certifiering och HBTQ-utbildning ska genomföras inom olika kommunala 
verksamheter. Samtliga politiker ska erbjudas utbildning i HBTQ och normkritik och varje förvaltning ska 

ta fram en handlingsplan för att aktivt arbeta med HBTQ-frågor. Kommunstyrelseförvaltningen bereder 

ärendet. 
 

KS/2019/0390/060 
Per Ranch (SN) har den 26 augusti lämnat in en motion angående kommunen utreder konsekvenserna av 

utmaningsrätt på lämpliga kommunala verksamheter. Motionssvar klart till KSAU 5/3. 
 

KS/2019/0438/060 

Lena Dafgård och Per Ranch (SN) har den 7 oktober lämnat in en motion angående alkobommar i 
Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 

 
KS/2019/0464/060 

Miriam Malm (V) har den 17 oktober lämnat in en motion om förändrad biståndsbedömning inom delar av 

socialförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 

KS/2019/0531/060 
Johan Wolf (SD) har den 5 december lämnat in en motion om att utreda sänkta arvoden för anställda 

politiker och förtroendevalda. Kommunstyrelseförvaltningen klart till KSAU 5/3.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 58. 
 

_____________________ 
Skickas till: 

Akten 
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Kf § 51   KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 

Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som 

kommunfullmäktige till och med den 7 maj 2019 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för. 
 

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 

kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 

KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till 

sjukhuset. Inkom 2018-08-14 

 
KS/2019/0108/061 Medborgarförslag om att göra det möjligt att lämna in medborgarförslag i 

webformulär. Inkom 2019-02-04 
 

KS/2019/0226/061 Medborgarförslag om att göra allmänna platser som kommunen ansvarar för, och där 

barn vistas, till porrfria zoner. Inkom 2019-04-18 
 

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

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

Inkom 2019-06-28 

 
KS/2019/0327/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationen i Nynäshamn, 

Backluraområdet samt parkeringar. Inkom 2019-06-28 
 

KS/2019/0328/061 Medborgarförslag om kameraövervakning på alla pendeltågstationer inom kommunen 

samt vid alla parkeringar utomhus. Inkom 2019-06-28 
 

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

 

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

 
Barn- och utbildningsnämnden 

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

KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom2017-07-19 
 

KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som 

vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

KS/2018/0134/061 Medborgarförslag om att se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid 

Gröndalsskolan samt ta bort en del cykelställ för att skapa p-platser. Inkom 2018-02-20 

 
KS/2018/0444/061 Medborgarförslag om att anlägga en hundgård i Ösmo. Inkom 2018-10-09 

 
KS/2018/0445/061 Medborgarförslag – förbättringsförslag gällande ishallen samt tillbyggnad med 

miljötänk. Inkom 2018-10-15 

 
KS/2018/0518/061 Medborgarförslag om att utöka antalet p-platser vid Segersäng station med 8 platser. 

Inkom 2018-12-12 
 

KS/2019/0109/061 Medborgarförslag om att utreda möjligheterna att driva igenom ett 
engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen. Inkom 2019-02-01 

 

KS/2019/0185/061 Medborgarförslag om P-platser vid förskolan Fjärden, samt utökad belysning vid 
Hundhänget och bollplanen. Inkom 2019-03-20 

 
KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom 2019-

05-07. 

 
KS/2019/0276/061 Medborgarförslag om att införa stoppförbud på en bit av Heimdalsvägen utanför 

Gröndalsskolan. Inkom 2019-05-22. 
 

KS/2019/0291/061 Medborgarförslag om att utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från färjorna 
i Nynäshamns hamn. Inkom 2019-06-10 

 

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

 
KS/2019/0373/061 Medborgarförslag om att upprusta spångbro busshållplats med cykelställ. Inkom 

2019-08-14. 

 
KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta ses 

över. Inkom 2019-08-22. 
 

KS/2019/0413/061 Medborgarförslag om att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i Stora 

Vika. Inkom 2019-09-06. 
 

KS/2019/0414/061 Medborgarförslag om att ordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som 
ansluter till tåg och bussar. Inkom 2019-09-06. 

 
KS/2019/0445/061 Medborgarförslag om att kommunen röjer upp vid stranden i stora Vika. Inkom 2019-

10-09. 

KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och skateboardrampen i 
Stora Vika. Inkom 2019-10-09. 
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KS/2019/0447/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp skolgården i Stor Vika. Inkom 2019-
10-09. 

 
KS/2019/0467/061 Medborgarförslag om att Nynäshamns kommunhus byggs om till äldreboende. Inkom 

2019-10-21. 

 
KS/2019/0474/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en boulebana vid Gullviveängen i 

Sorunda. Inkom 2019-10-25. 
 

KS/2019/0475/061 Medborgarförslag om beachbollplan och upprustning av sandfotbollsplanen vid 
Gullvivevägen i Sorunda. Inkom 2019-10-25. 

 

KS/2019/0476/061 Medborgarförslag om utegym vid Sunnerby IP, Sorunda. Inkom 2019-10-25. 

Kultur- och fritidsnämnden 

KS/2019/0123/061 Medborgarförslag om att Ösmo Simsällskaps simtränare får tillgång till WiFi i Ösmo 

simhall för att underlätta registrering i Idrott-online. Inkom 2019-02-14. 

 
Ofördelade medborgarförslag 

KS/2019/0544/61 Medborgarförslag om att kommunen anlägger ett nytt övergångsställe på Utsiktsvägen. 
Inkom 2019-12-13. 

 

KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om tillfällig hundgård på fastigheten där Ankarets förskola tidigare 
låg. Inkom 2019-12-03. 

 
KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om att sätta upp en informationsskylt för gångtrafikanter på 

Strandvägen. Inkom 2019-12-20. 
 

KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger ett övergångsställe i korsningen 

Heimdalsvägen-Frejgatan. Inkom 2020-01-03. 
 

KS/2020/0076/061 Medborgarförslag om uppfräschning av baksidan av Hamngrillen vid 
pendeltågsstationen. Inkom 2020-01-08. 

 

KS/2020/0084/061 Medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i hamnområdet. 
Inkom 2020-01-13 

 
KS/2020/0097/061 Medborgarförslag om att åtgärda sprickorna på den arbetsväg som byggdes i 

samband med bygget av industrispåret i Norviks hamn. Inkom 2020-01-20 

 
KS/2020/0099/061 Medborgarförslag om belysning på in-och utfartssträckan på motorvägen till och från 

Nynäshamn. Inkom 2020-01-22. 
 

KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför förskolan vid 
församlingshemmet. Inkom 2020-01-27. 

KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om översyn och ombyggnation av cykelbanorna vid gamla 

Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18. 
 

KS/2020/0132/061 Medborgarförslag om att det blir ställplatser för husbilar i hamnområdet. Inkom 2020-
02-18. 

 

KS/2020/0133/061 Medborgarförslag om att de som hyr båtplatser ska kunna nyttja gästhamnens 
toaletter och duschar mot en mindre avgift. Inkom 2020-02-18. 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-04-16 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 58. 
 

_____________________ 

 
Skickas till: 

Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-04-16 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kf § 52   KS/2020/0015/009 

Rapport balanslista  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan, förutom ärende 

KS/2019/0082/312 som fortsatt ska vara pågående och gulmarkerat i rapporten.  

2. 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. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

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

2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 

2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2020, § 59. 

Yrkanden 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg om att ärende KS/2019/0082/312 

fortsatt ska vara pågående och gulmarkerat i rapporten. 

Harry Bouveng (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till kommunstyrelsens förslag med Lena Dafgårds 
tilläggsyrkande. 



 

 

PROTOKOLL        Sida 42 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   
2020-04-16 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Proposition 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med Lena Dafgårds 
tilläggsyrkande. 

 

_____________________ 
 

Skickas till: 
Akten 
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