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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2021-11-11 klockan 19.00–20.40.  
Ajournering klockan 20.20-20.30. 

Beslutande 

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

 
 

Paragrafer 
§§ 175–193 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-11-17 klockan 16.00 

Underskrifter 
 

 
 

 
Fredrik Sönnergren (M)     

ordförande  

 
 

 
 

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

 

 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 

Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) 
Agneta Tjärnhammar (M) 

Klas Rydström (SD) 

Sophia Stureson (L) 
Bodil Toll (M)  

Miriam Malm (V) 
Maria Gard Günster (C) 

Johan Augustsson (S) 

Marcus Svinhufvud (M) 
David Öberg (KD) tjänstgör istället för Antonella Pirrone (KD) 

Lena Dafgård (SN) 
Emma Solander (MP) 

Björn Larsson (SD) 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 

Greta Olin Landström (PPiN) 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Håkan Svanberg (M) 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 

Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 

Johnny Edholm (S) 

Per Ranch (SN) 
Tony Nicander (V) tjänstgör istället för Sophie Sandin (V)  

Per Malmsten (M) 
Johann Wolf (SD) 

Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) 

Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället för Gill Lagerberg (S) 

Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) 
Johan Forsman (S) 

Noomi Hertzberg Öberg (KD)  

Bengt Holwaster (MP) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande  

Deltar på distans: 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Inger Andersson (S) 

Roland Junerud (S)  
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Ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Brodin (M) 

Christina Sönnergren (M) 

Otto Svedenblad (M) 
Kaisa Persson (L) 

Erika Nilsson (V) 
Rolf Hofsten (PPiN) 

Robert Norberg (PPiN) 
 

Deltar på distans: 
Hans Owe Krafft (SN) 
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§ 175/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. 
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§ 176/21       KS/2021/0039/008 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

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

Ärendet 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 oktober 
2021. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 29 oktober 2021. Kallelse infördes i 

Nynäshamns Posten den 2 november 2021.  
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§ 177/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helen Sellström-Edberg (S) och Jimmy Norell (M) att 

tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 17 
november 2021 klockan 16.00. 
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§ 178/21 KS/2021/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Christer Dahl (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 april 2022. 

2. Miriam Malm (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 12 
november 2021. 

3. Viktor Marklund (C) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
4. Tony Nicander (V) från sitt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendet 
KS/2021/0010/102-38 
Christer Dahl (S) har den 28 oktober 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 1 april 2022. 

KS/2021/0010/102-40 

Miriam Malm (V) har den 10 november 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige från och med 12 november 2021. 

 
KS/2021/0010/102-41 

Viktor Marklund (C) har den 10 november 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

KS/2021/0010/102–42 
Tony Nicander (V) har den 11 november 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Skickas till 
Akten 

Barn- och utbildningsnämnden 
HR 

Troman 

Christer Dahl 
Länsstyrelsen 

Miriam Malm 
Victor Marklund 

Tony Nicander 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 179/21       KS/2021/0008/102 

Valärenden 

1. Val av ledamot till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Nicander (V) till ledamot i kommunstyrelsen istället för 
Bernt Månsson (V). 

Ärendet  
Vänsterpartiet nominerar Tony Nicander (V) till ledamot i kommunstyrelsen istället för Bernt 
Månsson (V). 

Skickas till 
Akten    

Troman  
HR 

Kommunstyrelsen 

Tony Nicander 
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§ 179/21       KS/2021/0008/102 

2. Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. Bo Persson (L) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden istället för Mikael Persson (L). 
2. Margita Ljusberg (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Bo Persson (L) 

Ärendet  
1. Den 14 oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige att utse Per Malmsten (M) till ordförande 

samt Bo Persson (L) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i samband med att Mikael 

Persson (L) avsagt sig sitt uppdrag som ordförande och ledamot i nämnden. Bo Persson (L) har 
sedan tidigare uppdrag som ersättare, ej som ledamot. Därför nominerar nu Liberalerna Bo Persson 

(L) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden istället för Mikael Persson (L). Bo Persson (L) behåller 
sitt uppdrag som vice ordförande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 oktober 2021, § 
160.  

2. Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Margita Ljusberg (M) till ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden istället för Bo Persson (L) 

Skickas till 
Akten    

Troman  
HR 

Kultur- och fritidsnämnden 
Bo Persson 

Margita Ljusberg 
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§ 179/21       KS/2021/0008/102 

3. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Bergendahl (C) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden istället för Viktor Marklund (C). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Christina Bergendahl (C) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden istället för Viktor Marklund (C). 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Barn- och utbildningsnämnden 

Christina Bergendahl 
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§ 179/21       KS/2021/0008/102 

4. Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anton Larsson (V) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
istället för Tony Nicander (V). 

Ärendet  
Vänsterpartiet nominerar Anton Larsson (V) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden istället för 
Tony Nicander (V). 

Skickas till 
Akten    

Troman  

HR 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Anton Larsson 
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§ 180/21       KS/2021/0042/008 

Revisorerna 

Revisor Karin Ferm (SD) informerar om att missivet kopplat till Göran Palmedals (M) redovisning vid 
förra kommunfullmäktige nu formellt har inlämnats.  

Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentligheter beslutat att göra en fördjupad 

granskning av kommunens arbete med barn och ungdomars psykiska hälsa. En projektplan har 

upprättats som avser år 2021. Granskningen syftar till att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen säkerställer 

en ändamålsenlig verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Granskningen avgränsas 
till de kommunala verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, fritidsgårdsverksamheten, 
skolbarnomsorgen, gymnasieskola och socialtjänst. 

Skickas till 
Akten    

Revisorerna 
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§ 181/21 KS/2021/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0452/060–1 

Johann Wolf (SD) har den 12 oktober 2021 inkommit med en motion om att utvärdera och följa upp 
möjligheterna att värna Nynäshamn ifrån utsatta områden. 
  

Skickas till 
Akten 
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§ 182/21 KS/2021/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0008/102-63 

Länsstyrelsen i Stockholm har den 7 oktober 2021 utsett Erika Nilsson (V) som ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
KS/2019/0479/061-3 

Socialnämnden har den 28 april 2021 beslutat att anse medborgarförslag om att utöka kostnadsfri 

avlösning i hemmet för anhörig som besvarat genom socialnämndens beslut angående 
ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i hemmet. 

 
KS/2021/0089/008-3 

Kommunstyrelsen har den 21 oktober 2021 beslutat att krisledningsnämndens verksamhet med 

anledning av coronapandemin upphör och att nämnden inaktiveras den 31 oktober 2021. 
  

Skickas till 
Akten 
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§ 183/21 KS/2021/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 

Inga inkomna interpellationer behandlades. 

Skickas till 
Akten 
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§ 184/21 KS/2020/0461/004 

Utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

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

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

Dataskyddsombudet har i granskningen gjort en bedömning kring kommunstyrelsens efterlevnad av 

vissa utvalda artiklar i dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att kommunstyrelsen, 
enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

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

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det gemensamma 

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

2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att instruktioner för 
personuppgiftsbehandling vid interna biträdesförhållanden mellan kommunstyrelsen och de 

nämnder som framställs i utredningsrapporten tas fram i enlighet med stöd av bilaga 1 till 
utredningsrapporten. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Revidera 17 § i de gemensamma bestämmelserna i samtliga nämnders reglementen i 

enlighet med kommunstyreförvaltningens förslag. 

 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att: 

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det gemensamma 
personuppgiftsansvaret mellan kommunstyrelsen de nämnder som framställs i 

utredningsrapporten dokumenteras i enlighet med stöd av bilaga 1 till utredningsrapporten. 

2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att instruktioner för 
personuppgiftsbehandling vid interna biträdesförhållanden mellan kommunstyrelsen och de 

nämnder som framställs i utredningsrapporten tas fram i enlighet med stöd av bilaga 1 till 
utredningsrapporten. 

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

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 325. 
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Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Dataskyddsombudet 
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§ 185/21 KS/2020/0485/866 

Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp 

av konst i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderade riktlinjer 
för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
I samband med Mål- och budget 2021–2024 den 15 oktober 2020 § 108 tog kommunfullmäktige 
beslut om att överföra ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet verkställdes den 1 januari 2021.  
 

Som en konsekvens av fullmäktiges beslut har kommunstyrelseförvaltningen sett behov av att se 

över och revidera kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i syfte att 
riktlinjerna ska spegla den nya aktuella organisationen. Kommunstyrelseförvaltningen har därför 

tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Nynäshamns kommun där 
även kommunstyrelsen delegeras ett ansvar för att säkerställa att offentliga miljöer berikas av 

konstnärlig utsmyckning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 327. 

Yrkanden 
Per Malmsten (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Fastighetsavdelningen 
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§ 186/21 KS/2020/0440/060 

Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. lägga utredningen till handlingarna. 
2. uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja ett pilotprojekt, innebärande uppsättning av 

trygghetskameror på lämpliga ställen i centrala Nynäshamn och centrala Ösmo, baserat på 
kommunstyrelseförvaltningens utredning och gärna i samråd med polismyndigheten, Region 

Stockholm och andra relevanta aktörer. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 

utredning om kamerabevakning. Den avslutande bedömningen i utredningen är att fyra av de fem 
pendeltågsstationerna i kommunen är utsatt för omfattande brottslighet samt att köpkvarteret och 

kontorsområdet Sjötelegrafen till viss omfattning är utsatt för brottslighet. Den brottslighet som 
finns på pendeltågsstationerna och Sjötelegrafen kan enligt brottsförebyggande rådets metastudie 

förebyggas med hjälp av kamerabevakning, däremot talar inte studien för att stationsområden och 

köpcentrum är platser där kamerabevakning kan ge effekt på brottsligheten. Förvaltningen lämnar i 
detta ärende inget förslag till införande av kamerabevakning på någon plats i kommunen, detta då 

de områden i kommunen som bedöms vara brottsutsatta inte är inom kommunens ansvarsområde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. lägga utredningen till handlingarna. 
2. kommunstyrelsens uppdrag beträffande motionen om kamerabevakning 2021-01-14 § 12 är 

avslutat. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

1. lägga utredningen till handlingarna. 
2. uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja ett pilotprojekt, innebärande uppsättning av 

trygghetskameror på lämpliga ställen i centrala Nynäshamn och ett i centrala Ösmo, baserat 
på kommunstyrelseförvaltningens utredning och gärna i samråd med polismyndigheten, 

Region Stockholm och andra relevanta aktörer. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 329. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med revideringen att texten 
”ett i” framför texten ”centrala Ösmo” stryks från kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 2. 

Harry Bouveng (M), Johann Wolf (SD) och Jean-Claude Menot (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut med Patrik Isestads (S) revidering av beslutspunkt 2. 

Skickas till 
Akten 

Säkerhetschefen 
Polisen i Nynäshamns kommun 

Region Stockholm 
Storstockholms lokaltrafik 

Sjötelegrafens fastighetsägare 
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§ 187/21 KS/2021/0410/009 

Hemställan från Letupa AB om överlåtelse av fastigheten 

Svarven 8 och likvidering av bolaget, samt kommunens förvärv 
av fastigheten Svarven 8 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

2. Förvärvet av fastigheten Svarven 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur 

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar. 

3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och 

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras 

för förvärvets fullbordan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 

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

likvidering. 

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

rösta för att bolaget likvideras. 

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

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun godkände den 11 september 2013 § 110 ett 

aktieöverlåtelseavtal genom vilken kommunen förvärvade samtliga aktier i bolaget Letupa AB. Syftet 
med förvärvet var att komma i åtnjutande av fastigheten Svarven 8 som ägdes av bolaget. Då 

fastigheten är strategiskt placerad är försäljning av bolaget inte aktuellt. Nuvarande planer är att 
fastigheten skall användas som verksamhetslokal och därmed ska den ingå i kommunens 

fastighetsbestånd.  

 
En värdering av fastigheten är genomförd och överlåtelsen till kommunen sker till marknadsvärde. 

Värderingen biläggs detta ärende. Överföringen ger endast mindre ekonomiska effekter som 
hanteras inom ramen för förvärvsbeloppet. Prognosen för investeringsramen verksamhetslokaler är 

lägre än budget vilket ger ett utrymme att genomföra detta förvärv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur 

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar. 

3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och 

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras 

för förvärvets fullbordan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 

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

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

rösta för att bolaget likvideras. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur 

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar. 

3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och 

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras 

för förvärvets fullbordan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 

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

likvidering. 

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

rösta för att bolaget likvideras. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 341. 

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

Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 

  



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-11-11

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

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

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

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

Yrkande
Vi yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till beslut:

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

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

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

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten.

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

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

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunfullmäktige,
i Kommunstyrelsen samt i ersättare i Kommunstyrelsen samt
Barn- och utbildningsnämnden ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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§ 188/21 KS/2021/0384/006 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. kommunfullmäktiges sammanträden 2022 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 
10 november börjar kl 15.00, övriga sammanträden börjar kl 19.00: 

13 januari 

10 februari 
10 mars 

21 april, årsredovisning 
12 maj 

16 juni, budget 
15 september 

13 oktober, delårsbokslut 

27 oktober, nyvalda kf sammanträder 
9 november 

10 november, budget 
8 december, val av nämnder 

 

2. kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus, Nynäshamn. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022. I ekonomistyrningen regleras att Nynäshamns kommun ska ha en långsiktig ekonomisk 

planering på minst fyra år som innefattar både drift- och investeringsbudgetar, som uppdateras och 

beslutas senast 30 juni året (31 december vid valår) innan verksamhetsåret. Denna förändring gör 
att sammanträdesdagarna planerats för att främja denna process. Sammanträdena föreslås börja kl 

19.00, utom budgetsammanträdet 10 november som börjar kl 15.00.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 10 november börjar kl 15.00, övriga sammanträden 
börjar kl 19.00: 

13 januari 
10 februari 

10 mars 
21 april, årsredovisning 

12 maj 

16 juni, budget 
15 september 

13 oktober, delårsbokslut 
27 oktober, nyvalda kf sammanträder 

9 november 

10 november, budget 
8 december, val av nämnder 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 10 november börjar kl 15.00, övriga sammanträden 
börjar kl 19.00: 

13 januari 
10 februari 

10 mars 
21 april, årsredovisning 

12 maj 

16 juni, budget 
15 september 

13 oktober, delårsbokslut 
27 oktober, nyvalda kf sammanträder 

9 november 

10 november, budget 
8 december, val av nämnder 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 352. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus, Nynäshamn. 

Emma Solander (MP) yrkar att kommunstyrelsens sammanträden ska börja klockan 13.00. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) tilläggsyrkande att 

kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus, Nynäshamn eller bifall till Emma Solanders 
(MP) yrkande om att kommunfullmäktige ska börja klockan 13.00. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) 
tilläggsyrkande att kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus, Nynäshamn. 

Skickas till 
Akten 

Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
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§ 189/21 KS/2021/0015/009 

Rapport balanslista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda – en 

balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste 

rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

2. föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 
 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att de åtgärdade ärendena som är markerade i grönt 
stryks från balanslistan. 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 352. 

Skickas till 
Akten 
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§ 190/21 KS/2021/0263/061 

E-förslag - extra val 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Förslagsställaren till e-förslaget föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om extra val. I e-

förslaget skriver förslagsställaren att Nynäshamns kommun har hamnat i en politisk kris och att det 
därför finns behov av ett extra val, det valet ska ge medborgarna i Nynäshamns kommun möjlighet 

att rösta om vilka partier och politiker som ska få ansvaret att leda kommunen ur krisen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16 § 228 att e-förslaget om extra val ska utredas och beredas 

av förvaltningen. 

 
Enligt kommunallagens 5 kap. 10 § får fullmäktige besluta om extra val till fullmäktige mellan 

ordinarie val, det krävs dock att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det. Ärende 
om extra val ska bordläggas första gången det tas upp för behandling i fullmäktige, detta enligt 5 

kap. 50 § 2 st. kommunallagen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. avslå e-förslaget om extra val. 
eller 

2. bifalla e-förslaget och med stöd av kommunallagens 5 kap. 10 § utlysa extra val. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om extra val. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 349. 

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

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 

Kanslichef 
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§ 191/21 KS/2020/0492/060 

Svar på motion om att Nynäshamns medborgare behöver en 

värdig och modern politisk styrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen om att Nynäshamns medborgare behöver en värdig 
och modern politisk styrning besvarad. 

Ärendet 
En motion har den 1 december 2020 inkommit från Emma Solander (MP). Motionen handlar om 
utformningen av den kommunala organisationen. Motionären anför att kommunallagen lämnar stor 

frihet till kommunerna att utforma sin organisation, varför organisationen bör anpassas till ett 
modernt sätt att styra. Motionären föreslår fullmäktige besluta följande. 

 

1. Kommunfullmäktige påbörjar ett förändringsarbete och en översyn av den politiska 
organisationen med syfte att skapa en snabbare, bättre och mer modern, processorienterad 

politisk organisation. En politisk organisation som med väl fungerande demokratiska 
processer kan möta framtidens utmaningar – och som kan tillgodose såväl medarbetarnas, 

medborgarnas och företagarnas behov. 

 
2. Upphöra med den process med omval mitt i en mandatperiod av politiska poster, och låta 

en hel mandatperiods politiska organisation få ta ansvar. 
 

3. Tillsätta en tillfällig beredning med två personer från varje parti som får i uppdrag att 
genom en bred dialog med långsiktigt perspektiv, omvärldsorientera, analysera och komma 

med ett förslag på ny politisk organisation till kommunfullmäktige innan sommaren 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

styrning besvarad. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 343. 

Yrkanden 
Emma Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M), Bo Persson (L) och Miriam Malm (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionens beslutspunkt 2 samt bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut att beslutspunkt 1 och 3 i motionen ska anses besvarade. 

Ajournering klockan 20.20-20.30. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

1. Ordförande (M) utser kommunstyrelsens förslag till beslut till huvudförslag. För att utse ett 

motförslag till huvudförslaget ställs bifall till motionen mot bifall till Patrik Isestads (S) yrkande att 
bifalla motionens beslutspunkt 2 samt bifalla kommunstyrelsens förslag att anse beslutspunkt 1 och 

3 i motionen besvarade. 
2. bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande att bifalla 

motionens beslutspunkt 2 samt bifalla kommunstyrelsens förslag att anse beslutspunkt 1 och 3 i 
motionen besvarade. 

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

1. utse Patrik Isestads (S) yrkande att bifalla motionens beslutspunkt 2 samt bifalla 
kommunstyrelsens förslag att anse beslutspunkt 1 och 3 i motionen besvarade, till motförslag. 

2. bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen besvarad. 

Skickas till 
Akten 
Motionären  
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§ 192/21 KS/2021/0124/060 

Svar på motion om belysning på lekplatsen "Höjden" 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

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

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har avgett en motion om att kommunen sätter upp belysning 

vid lekplatsen ”Höjden”. Lekplatsen är belägen vid Höjdgatan i Nynäshamn och saknar belysning, 

vilket gör att lekplatsen inte går att använda kvällstid förutom på sommaren. Lekplatsen skulle enligt 
motionen kunna utnyttjas mycket mer om den var belyst. 

 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden 

har den 22 juni 2021, § 154, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att 
belysa lekplatsen och gångstigen/trappan vid lekplatsen Höjden i Nynäshamn. Utformningen av 

belysningen ska anpassas efter kulturmiljön, samt att överlämna yttrandet till 

kommunstyrelseförvaltningen som svar på remiss. 

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

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

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 343. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen 
besvarad. 

Skickas till 
Akten 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 193/21 KS/2021/0194/060 

Svar på motion - Flytt av ändhållplats för buss 861 mellan 

Nynäshamn och Stockholm 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Motionen beskriver dagens situation där buss 861 utgår ifrån hållplatsen Estögaraget. Tidigare låg 

här även ett bussgarage. Genom att flytta ändhållplatsen till hållplatsen Sjögången finns potential 
för öka antalet resenärer. Sjögången är redan idag ändhållplats för linjerna 854 och 858 där även  

en vändplan anpassad för buss finns samt en raststuga med kök och toalett för chaufförer.  
 

Motionen föreslår att Nynäshamns kommun i samverkan med Region Stockholm verkar för en flytt 

av ändhållplatsen för buss 861 upp till Sandhamn och hållplats Sjögången. Detta kan exempelvis  
ske i de samrådsmöten som Nynäshamns kommun har med Region Stockholm.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2021, § 345. 

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

Skickas till 
Akten 

Motionären 
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