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§ 16 

Fastställande av dagordning 

 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga om aktuella och nyligen avslutade ärenden inom 
lokalförsörjning. En del av dessa frågor kommer att besvaras inom punkten § 18.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer de gemensamma arbetsutskotten dagordningen.     
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§ 17 

Föregående protokoll 

 

Ärendet 
Marcus Svinhufvud, (M) har en kort genomgång av protokollet från föregående sammanträde med 
de gemensamma arbetsutskotten.  

De gemensamma arbetsutskotten lägger det föregående protokollet till handlingarna.  
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§ 18

Uppdatering lokalförsörjningsplan 

Ärendet 
Claes Kilström, fastighetschef, föredrar om planerade underhåll under 2020, aktuella och 
färdigställda arbeten. Det handlar om olika typer av arbeten och renoveringar på ett flertal av 
kommunens fastigheter. Vidare visar Claes Kilström, fastighetschef, bilder från färdigställda 
arbeten, som exempelvis Sunnerbyskolan efter åtgärdad fuktutredning och Kyrkskolans nya 
belysning. Claes Kilström, fastighetschef, meddelar att en presentation av aktuellt arbete på 
gymnasiet ska ske på nästkommande nämnd för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Gill Lagerberg, (S) ställer en fråga gällande besiktning av de nya fönstren på gymnasiet. Claes 
Kilström, fastighetschef, meddelar att en kontroll har genomförts.   

En diskussion förs om hur arbetet genomförs och andra stödåtgärder som kan behövas medan ett 
renoveringsarbete pågår, exempelvis placering av barn under en renovering av skola.  

David Ulmér, lokalstrateg, föredrar om det framtida strategiska arbetet. Befolkningsprognosen 
redovisas och en ökning förväntas i Nynäshamns tätort och på sikt även i Ösmo. Vidare presenteras 
aktuell situation samt prognos gällande förskole- och skolplatser. En diskussion förs om 
lokalförsörjning i förhållande till befolkningsprognos samt placering av byggnader. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att planerade rivningar ska genomföras innan år 2020 är 
slut.  

Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, redogör för arbetet med 
detaljplaner. En diskussion förs om samhällsplanering. Frågan gällande brist på skolplatser lyfts och 
vilket arbete som pågår på förvaltningarna gällande utredningsarbete.  

De gemensamma arbetsutskotten tackar för informationen. 
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§ 19  

Samverkan kring processer  

Ärendet 
Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, berättar att ett arbete 

med en standardiserad process har skett. En utredning gällande det arbetet sker på 
kommunstyrelseförvaltningen, men är inte ännu färdigställd. Därmed kommer den planerade 

föredragningen inte kunna genomföras idag under denna paragraf. Föredragningen dras istället på 
nästkommande gemensamma arbetsutskott.  

 

De gemensamma arbetsutskotten tackar för informationen.  
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§ 20 

Övriga frågor 
 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga om aktuella och nyligen avslutade ärenden inom 
lokalförsörjning. Många av frågorna har besvarats under § 18.  

Christina Persson, skolchef förskola, svarar gällande Cykelskogens utemiljö. Hon meddelar att ett 
möte ska ske snart gällande ärendet och att det kommer att verkställas innan årets slut.  

David Ulmér, lokalstrateg, meddelar gällande Bredals förskola att förskolegården bedömdes som för 

liten samt hade en svårlöst trafiksituation. Det pågår för närvarande inte något vidare arbete kring 
Bredal.  

 

Avslutningsvis förs en diskussion om de processer som innefattar arbete för båda förvaltningarna 
och beslut från båda nämnder.  

 

 




