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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 
Anslaget sätts upp: 2021-12-01             Anslaget tas ned: 2021-12-23 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Örngrund, 2021-12-01 klockan 09.00-10.30. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) 
Patrik Isestad (S) §§ 302–306 
Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S) till och med klockan 10.08 §§ 280–
301  

 

   

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Deltar på distans: 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Claes Kilström, fastighetschef 
Yvonne Persson, kommunjurist § 293 

 

 

Paragrafer 
§§ 280–306 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Örngrund, 2021-12-01 klockan 12.00. 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

 
  
 
Matilda Ekh 
sekreterare  
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Innehållsförteckning              

§ 280/21  Fastställande av dagordning 
 

§ 281/21 Vision 2040 för Nynäshamns kommun  
§ 282/21 Tillfällig reducering av taxa för familjerådgivning  
§ 283/21 Utvecklingsplan Lövhagen  
§ 284/21 Återrapportering av uppdrag avseende inventering av mark för 

verksamhetsområden och sollcellsinfrastruktur 
 

§ 285/21 Beställning av planprogram för hamnområdet i Nynäshamn  
§ 286/21 Planbesked för fastigheten Gudby 6:4  
§ 287/21 Väckt ärende: igångsättande av detaljplan för skola på Estö  
§ 288/21 Återkoppling på utredningsuppdrag  
§ 289/21 Anläggningsarrende, Racketsport (padel), Estö IP, Nynäshamn 2:1  
§ 290/21 Markanvisning skola i Segersäng  
§ 291/21 Svar på remiss från Trafikverket - Analys av alternativa modeller för färjetrafik till 

Gotland 
 

§ 292/21 Svar på remiss - Stockholms Hamn AB - Ansökan om tillstånd att ändra 
tillståndsgivna hamnverksamheten, Kalvö 1:25 

 

§ 293/21 Svar på remiss - Revideringar av styrdokument för Södertörns 
upphandlingsnämnd 

 

§ 294/21 Svar på motion - Utbildning i "territoriell maktordning och urban norm"  
§ 295/21 Svar på motion - Gång och Cykelväg Hamnvik-Lövhagen  
§ 296/21 Svar på motion - Provisorisk lösning längs landsväg 225  
§ 297/21 Svar på motion gällande prioriteringar av gång- och cykelvägar i kommunen  
§ 298/21 Svar på e-förslag - Gång och cykelväg mellan Ösmo-Sorunda/Sunnerby  
§ 299/21 Svar på e-förslag - Mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator  
§ 300/21 Svar på E-förslag om äldreboende i Stora Vika  
§ 301/21 Svar på medborgarförslag om hiss vid det gamla sjukhuset  
§ 302/21  Anställning av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen  

§ 303/21  Personalfrågor  

§ 304/21 Nästa sammanträde 21 december klockan 09.00  

§ 305/21 Övriga frågor  

§ 306/21 Starta eget - Unga sommarentreprenörer  
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§ 280/21 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

1. § 306 Starta eget - Unga sommarentreprenörer, läggs till på dagordningen. 

2. Under § 305 Övriga frågor: 

• Kommundirektör Carolina Pettersson lämnar information. 

 

____  
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§ 281/21 KS/2021/0148/059 

Vision 2040 för Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den gemensamt framtagna visionen för 
Nynäshamns kommun 2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden, detta 
med revideringen att devisen ska vara ”Nynäshamns kommun – här får hela livet plats”. 

Protokollsanteckningar 
Utvecklingschef Petra Kålbäck föredrar ärendet och informerar om att ett alternativt förslag till devis 
är: ”Nynäshamns kommun – här får hela livet plats”. 

Ärendet 
Under perioden april till juli 2021 har över 1 100 röster samlats in genom digitala dialogmöten, 
samtal på stan och ett frågeformulär på nynashamn.se. Det har diskuterats och funderats i 
workshops tillsammans med Funktions- och Pensionärsråden samt Lärarförbundet, PRO i 
Nynäshamn och SBF Seniorerna Moringen. Nyanlända studenter och yrkesstuderande på Campus 
samt medarbetare i kommunen har haft flera workshops och förskoleklass har med teckningar 
gestaltat hur de vill att framtidens Nynäshamns kommun ska se ut. Under tre veckor i juni 
cirkulerade åtta sommarjobbande ungdomar runt i kommunen och gav invånare möjligheten att 
svara på frågorna om vad som är det bästa med vår kommun idag och hur de ser på Nynäshamns 
kommun i framtiden. 

Tillsammans med externa konsulter, Startpoint advisory har sedan kommunstyrelsen vid två tillfällen 
arbetat fram ett förslag utifrån de röster som inkommit under våren och sommaren. Vid det första 
tillfället valde kommunstyrelsen även hur den nya visionen ska struktureras och beslutade sig för en 
övergripande devis och tre inriktningsområden. 

Den föreslagna visionen, med dess tre inriktande områden beskriver vad vi vill vara om tjugo år, dit 
vi ska. En i huvudsak intern ledstjärna som kopplas till värdegrund, mål, strategier och 
verksamhetsplaner så att vi tillsammans, förtroendevalda, tjänstepersoner och invånare kan driva 
utvecklingen i rätt riktning. En vision används inte i första hand externt i marknadsföringssyfte utan 
här kommer vårt varumärkeslöfte, Nynäshamn - där havet och livet möts, fortsatt att användas för 
att marknadsföra platsen Nynäshamns kommun. Ett varumärkeslöfte som på ett genuint och 
trovärdigt sätt beskriver vilka vi är och visar på styrkan med platsen så som den ser ut och upplevs 
idag. 

Från den dagen då visionen är beslutad i kommunfullmäktige påbörjas det långsiktiga arbetet med 
att kommunicera, implementera och översätta visionen till värdegrund, mål och aktiviteter. För att få 
genomslag och skapa bästa möjliga förutsättningar krävs det en gemensam insats på alla nivåer i 
kommunorganisationen där visionen omformas till handfasta och tydliga aktiviteter, önskvärda 
beteenden och ett tankesätt som uppmuntrar till ständiga förbättringar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den gemensamt framtagna visionen för 
Nynäshamns kommun 2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden. 

Yrkanden 
Ordförande (M), Mikael Persson (L) och Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut med revideringen att devisen ska vara: ”Nynäshamns kommun – här får hela livet plats”. 
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Beslutsunderlag 
Vision 2040 för Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
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§ 282/21 KS/2021/0445/206 

Tillfällig reducering av taxa för familjerådgivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. Under år 2022 temporärt avskaffa egenavgiften för familjerådgivningen i Nynäshamns 
kommun. 

2. Ge socialnämnden i uppdrag utvärdera insatsen. 
3. Socialnämnden tilldelas 105 000 kronor från kommunens ofördelade medel i syfte att 

finanserna den aktuella insatsen 2022. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 29 september 2021 § 137 inkom socialnämnden med ett beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att temporärt avskaffa egenavgiften för familjerådgivning under kalenderåret 
2022.  Av förslaget framgår även att socialförvaltningen får i uppdrag att utvärdera effekterna av 
beslutet. 
 
Förslaget är ställt av socialnämndens ordförande och motiveras med att avgiften temporärt ska 
avskaffas som en respons på ökade utgifter för sociala åtgärder, särskilt avseende insatser bland 
unga. Av ordförandeförslaget framgår att det finns två syften med förslaget. Åtgärden ska dels 
förebygga behovet av senare insatser och på så sätt göra en långsiktig insats för 
socialförvaltningens ekonomi. Åtgärden ska även sättas in för att särskilt stötta de familjer vilka är i 
behov av familjerådgivning och som är försatta i en missgynnsam socioekonomisk situation.  
 
Enligt 5 kap 3 § 2 – 3 stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ansvarar kommunen för att 
tillhandahålla familjerådgivning genom kommunens försorg eller genom lämplig yrkesmässig 
rådgivare. Familjerådgivning har bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Verksamheten är 
huvudsakligen inriktad på att hjälpa samlevande par med sin relation. Syftet är att bistå dem så att 
de kan hantera sina konflikter, problem och krissituationer på sådant sätt att de kan fortsätta att 
leva tillsammans. Familjerådgivning kan även erbjudas föräldrar som inte kan fortsätta att leva 
tillsammans med att dämpa konflikterna så att de tillsammans kan fungera i föräldrarollen även 
efter en skilsmässa.  
 
I Nynäshamns kommun bedrivs familjerådgivningen av en extern aktör och socialnämnden har 
tecknat avtal med Huddinge kommun som utför familjerådgivning för Nynäshamns kommuns 
räkning.  
 

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

1. Under år 2022 temporärt avskaffa egenavgiften för familjerådgivningen i Nynäshamns 
kommun. 

2. Ge socialnämnden i uppdrag utvärdera insatsen. 
3. Socialnämnden tilldelas 105 000 kronor från kommunens ofördelade medel i syfte att 

finanserna den aktuella insatsen 2022. 
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Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 
 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut den 29 september 2021 § 137 – Ordförandeförslag om familjerådgivning – 
med ordförandeförslag från socialnämndens ordförande 
Tilläggsavtal familjerådgivning 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 283/21 KS/2021/0210/000 

Utvecklingsplan Lövhagen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden har ett förslag till utvecklingsplan 
för Lövhagen tagits fram. Utvecklingsplanen beskriver möjligheter till upprustning och utveckling av 
de delar av Lövhagen som utgör kommunalt ägd mark. Målsättningen är att göra Lövhagen ännu 
mer tillgängligt och välkomnande för besökare. Inom ramen för framtagandet av utvecklingsplanen 
har samtidigt ett antal e-förslag och motioner rörande Lövhagen behandlats. 

Givet att utvecklingsplanen innehåller många olika åtgärdsförslag finns sannolikt ett önskemål från 
kommunstyrelsens ledamöter att i olika fora diskutera och välja bland olika alternativ. Därför 
föreslås kommunstyrelsen behandla ärendet i två steg. Det första steget är information på 
kommunstyrelsen 16 december 2021 och steg två är beslut om åtgärder på ett kommande 
kommunstyrelsemöte. 

Under arbetets gång har det framgått att det finns oklarheter angående ansvar och befogenheter 
vad gäller Lövhagens skötsel. Dessa bör förtydligas innan utvecklingsplanen sjösätts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 

Beslutsunderlag 
Utvecklingsplan Lövhagen  
Åtgärdsförslag Lövhagen 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 284/21 KS/2021/0130/260 

Återrapportering av uppdrag avseende inventering av mark för 
verksamhetsområden och sollcellsinfrastruktur 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 2021-02-18 förvaltningen i uppdrag att: 

- utreda var i kommunen ytterligare verksamhetsområden kan tillskapas och då i första hand 
längs väg 73 

- att samtidigt undersöka hur marknadens efterfrågan på verksamhetsmark ser ut 
- att samtidigt uppmuntra privata markägare att utveckla verksamhetsmark där det enligt 

undersökning är lämpligt och möjligt 
- att samtidigt utreda möjligheten att anlägga solenergiparker utmed samma vägsträckning, 

samt inventera fler platser lämpliga för solceller. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdrag avseende inventering av mark för verksamhetsområden och solcellsinfrastruktur 

Skickas till 
Akten 
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§ 285/21 KS/2021/0329/214 

Beställning av planprogram för hamnområdet i Nynäshamn 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2021-06-15 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med ett planprogramsdirektiv för Nynäshamns hamnområde. Planprogrammet ska utgå 
från de principer som finns i ”Nya Nynäshamn – Staden vid vattnet”, det visionsdokument som 
kommunen fick i gåva från Urban City Research och Ax:son Johnson-stiftelsen (Länk). 

Hamnområdet har tidigare varit föremål för utredning och planering men av olika anledningar har 
många planerade förändringar inte realiserats. Tidigt i arbetet med ett planprogram bör tidigare 
utredningar och förslag analyseras för att samla befintlig kunskap om områdets förutsättningar. 
Förutom ovan nämnda visionsdokument finns bland annat ett tidigare framtaget planprogram (MSN 
2010/0411), en utredning om utvecklingen i området på kort, mellan och lång sikt (MSN 2016/0039) 
samt en promemoria från Svefa om exploateringsförutsättningar i området. 

Gästhamnen och stationsområdet är centralt placerade och en viktig del av stadens ”framsida”. Hit 
anländer många besökare till Nynäshamn via båt, pendeltåg, buss och bil. Tågstationen och 
färjeterminalen är viktiga trafiknoder vars funktion behöver säkras. Parkeringssituationen är en 
utmaning som behöver lösas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från samhällsbyggnadsnämnden beställa ett planprogram för 
hamnområdet.  

Kommunstyrelsen noterar projektdirektivet.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från samhällsbyggnadsnämnden beställa ett planprogram för 
hamnområdet.  

Kommunstyrelsen noterar projektdirektivet.  

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Projektdirektiv 
 

Skickas till 
Akten 
  

https://www.arken-se-arkitekter.se/stadsbyggnad/nynashamn2012/Nya_Nynashamn.pdf
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§ 286/21 KS/2021/0370/214 

Planbesked för fastigheten Gudby 6:4 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Fastighetsägaren till Gudby 6:4 har ansökt om planbesked för att möjliggöra byggande av 12 
stycken parhus med totalt 24 bostäder. Fastigheten ligger cirka en kilometer norr om Spångbro och 
består av åkermark. Den är inte detaljplanelagd. Intill det aktuella området finns ett detaljplanerat 
område som innehåller ett trettiotal bostäder. Detaljplanen, DP 839, antogs 2011. 

Två olika ansökningar om planbesked för det aktuella området behandlades av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden under 2017. Nämnden beslutade om negativt svar på de båda 
ansökningarna, bland annat motiverat av påverkan på kulturlandskapet, närhet till lantbruk, samt att 
husen föreslås placeras på åkermark.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt svar på ansökan om planbesked.  

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked med bilagor 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 287/21 KS/2021/0268/214 

Väckt ärende: igångsättande av detaljplan för skola på Estö 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Socialdemokraterna väckte ett ärende (KS § 196/21) vid kommunstyrelsens sammanträde den 2021-
05-25, för att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för att möjliggöra planläggning för 
en skola vid Estö idrottsplats i Nynäshamn. 

Utgångspunkten är att Nynäshamns skolor försörjer Nynäshamns behov. I och med förhyrningen av 
Utsikten, som hör till Viaskolan, står kommunen för närvarande med viss överkapacitet av 
skollokaler. Befolkningen förväntas dock fortsätta att öka och så även elevantalet. Utöver 
förhyrningen av Utsiktens lokaler kommer kommunen att återuppbygga Lilla Gröndal vilket kommer 
att ge en kapacitetsökning. Sammantaget bedöms dessa två utökningar tillgodose kommunens 
behov av skollokaler under 2020-talet. Hur behovet ser ut under 2030-talet är svårt att bedöma.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.  

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas väckta ärende. 

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Socialdemokraternas väckta ärende. 

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

Beslutsunderlag 
Väckande av ärende 
Översiktlig geoteknisk utredning 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 288/21 KSFA/2021/0114/012 

Återkoppling på utredningsuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för återkopplingen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
I samband med ett beslut i kommunstyrelsen som gällde kommunens generella syn på fristående 
aktörer i allmänhet, och fristående förskola på fastigheten Humlan 9 i synnerhet, fattade 
kommunstyrelsen beslut om att Humlan skulle uppföras i egen regi. I samband med detta fattade 
även kommunstyrelsen beslut om att förvaltningen bör utreda SKR:s förskolemoduler som alternativ 
till konceptförskola, KS § 103/2020.  

Byggnationen av Humlans förskola har förskjutits i tid eftersom Ur & skur samt Pysslingen etablerar 
sig i Nynäshamns tätort. 2021–2022. Byggandet av förskolan på Humlan är därmed inte aktuellt 
förrän 2020-talets senare del alternativt tidigt 2030-tal. Det är därmed för tidigt att genomföra en 
jämförande utredning just nu.  

Med det sagt kan det nämnas att kommunen ämnar bygga en konceptförskola i Sunnerby (Gläntans 
förskola) och i återuppbyggnaden av Lilla Gröndal används SKR:s ramavtal. Kommunen kommer 
därmed få nya erfarenheter av bägge tillvägagångssätten. Det kommer dröja ytterligare några år 
innan kommunen bygger en ny förskola; sannolikt på Vansta 5:50 i Ösmo. Vi får se vilka 
erfarenheter kommunen kan ta med sig från Lilla Gröndal och Gläntan när det blir aktuellt.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för återkopplingen. 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar att utredningen levereras. 

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Lars-Åke Lundins (S) yrkande om att 
utredningen ska levereras. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS § 103/2020 

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 289/21 KS/2021/0211/250 

Tjänsteutlåtande Anläggningsarrende, Racketsport (padel), 
Estö IP, Nynäshamn 2:1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat arrendeavtal för racketsport (padel), enligt 
bilaga 1, inom del av fastigheten Nynäshamn 2:1 (Estö IP), Nynäshamns kommun  

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
 Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 att förvaltningen ska söka efter aktör för 
padelverksamhet på Estö IP. Förvaltningen annonserade ut möjligheten till arrende om 10 år på 
hemsidan och fick tre ansökningar. I annonsen fanns vissa angiva förutsättningar ex. att området 
för padel ska vara cirka 2 000 kvm och att ytan för parkering tillkommer, arrendetid samt avgift 
(kr/kvm per år). Kommunen har under hösten haft en dialog med samtliga tre aktörer som ansökt. 
Endast en av dessa har valt att gå vidare med sin ansökan och därmed teckna arrendeavtal med 
kommunen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat arrendeavtal för racketsport (padel), enligt 
bilaga 1, inom del av fastigheten Nynäshamn 2:1 (Estö IP), Nynäshamns kommun  

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Arrendeavtal  
 

Skickas till 
Akten  
  



 

PROTOKOLL Sida 15(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 290/21 KS/2020/0336/260 

Markanvisning skola i Segersäng 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Starta projektet ”Markanvisning för skola i Segersäng” 
• Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisning med 

anbudsförfarande utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse 
• Notera förvaltningens projektdirektiv   

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Projektet syftar till att anvisa mark för ny skola centralt i Segersäng. Markområdet för anvisningen 
utgörs av den kommunalägda fastigheten Själv 5:187. 
 
Kommunen kontaktades av en privat aktör som eftersökte möjligheten att etablera en skola i 
Segersäng. Intressenten ansökte därefter om att köpa kommunens mark i området. Strategiska 
markförsäljningar hanteras inom ramen för Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen. 
Det ledde till att förvaltningen 2020-09-24 tog upp två förslag till Kommunstyrelsen för beslut; att 
behålla fastigheten i kommunal ägo tills behov för ny skola i Segarsäng kan identifieras eller att 
anvisa marken för skoländamål till privat aktör.  

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en 
markanvisning till privat aktör genom anbudsförfarande. Förvaltningen skulle även undersöka 
avstyckningsmöjligheterna, hur stor del av fastigheten som bör upplåtas för markanvisning, samt ge 
Barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i frågan.    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Starta projektet ”Markanvisning för skola i Segersäng” 
• Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisning med 

anbudsförfarande utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse 
• Notera förvaltningens projektdirektiv   

 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

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

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



 

PROTOKOLL Sida 16(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Projektdirektiv Skola Segersäng 
Remissvar SBN 
Remissvar BUN 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 291/21 KS/2021/0450/009 

Svar på remiss från Trafikverket - Analys av alternativa 
modeller för färjetrafik till Gotland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagan Kommunens yttrande som sitt eget.  

Ärendet 
Staten upphandlar färjetrafik till Gotland för att säkerställa tillgång till väl fungerande 
kommunikationer. Nuvarande avtalsperiod sträcker sig mellan åren 2017 till 2027 där Trafikverket 
har tecknat avtal med rederiet Destination Gotland AB för färjetrafiken till och från Gotland. Avtalet 
gäller färjetrafik mellan Nynäshamn respektive Oskarshamn på fastlandet och Visby på Gotland. 
Rederiet driver även sedan 2016, utanför det statligt upphandlade avtalet, sommartrafik mellan 
Västervik och Visby. 

Av persontrafiken går cirka 25 procent på den södra linjen (Oskarshamn) och 75 procent på den 
norra (Nynäshamn). Antalet passagerare och mängden transporterat gods har ökat kontinuerligt 
över åren. 

Upphandlingen av färjetrafik till Gotland har sedan starten på 70-talet präglats av ytterst begränsad 
konkurrens bland anbudsgivare. Statens kostnader för Gotlandstrafiken har också ökat under  
senare år. Regeringen har med detta som grund gett Trafikverket i uppdrag att utreda fyra  
modeller för ägande och drift av fartyg. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagan Kommunens yttrande som sitt eget.  

Yrkanden 
Ordförande (M), Mikael Persson (L) och Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Rapport - Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland 
Remissmissiv  
Kommunens yttrande – Svar på remiss från Trafikverket - Analys av alternativa modeller för 
färjetrafik till Gotland 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 18(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 292/21 KS/2021/0462/550 

Svar på remiss - Stockholms Hamn AB - Ansökan om tillstånd 
att ändra tillståndsgivna hamnverksamheten, Kalvö 1:25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar. 

Ärendet 
Stockholms Hamn AB har ansökt om tillstånd att inom fastigheten Nynäshamn Kalvö 1:25 ändra den 
tillståndsgivna verksamheten genom att: 
 

- Förlänga en av kajplatserna med en pålad angöringsdykdalb och i anslutning uppföra en 
gångbrygga samt att anlägga en cirka 100 meter lång kaj med möjlighet till nedsänkt 
rororamp för rullande gods.  

- Utföra muddring, schaktning och sprängning i anslutning till och inför eller i samband med 
dessa arbeten. 

- Bedriva hamnverksamhet som medger hantering av maximalt 500 000 passagerare per år. 
 
Den sökta ändringen syftar till att (1) tydliggöra att det inom tillståndsgiven verksamhet även är 
tillåtligt att cirka 500 000 passagerare passerar hamnen per år, och (2) öka hamnens flexibilitet 
samt förbättra förutsättningarna för inlandssjöfart. Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att 
den planerade ändrade verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet var 
en sammantagen bedömning av förändrad fartygstrafik samt riskbild och vattenverksamheter som 
innebär risk för grumling som kan påverka närliggande verksamhet och vattenmiljön.  

Stockholms Hamn AB har upprättat en teknisk beskrivning rörande ombyggnaden av hamnen 
(Bilaga 1) och Niras AB har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga 2). Mark- och 
miljööverdomstolen har godkänt tidigare miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till grund för gällande 
tillstånd för hamn- och vattenverksamhet. I den nu aktuella MKB:n beskrivs tillkommande/ändrade 
miljökonsekvenser till följd av ändrad drift av hamnverksamheten samt miljökonsekvenser av sökta 
vattenverksamheter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Kommunens yttrande 
Beslut – KS § 22 2021-02-18 
Beslut – KS § 71 2020-03-19 
 
Ansökan Norvik 
Bilaga 1 (TB) 
Bilaga 2 (MKB) 
Bilaga 3  
Bilaga 4 
Prövotidsredovisning Stockholm Norvik Hamn  

Skickas till 
Akten 
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§ 293/21 KS/2021/0303/003 

Svar på remiss - Revideringar av styrdokument för Södertörns 
upphandlingsnämnd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
I mars 2012 beslutade kommunfullmäktige i Haninge och Nynäshamns kommun att bilda en 
gemensam upphandlingsnämnd, Södertörns upphandlingsnämnd. Syftet med nämnden var bland 
annat att samla kommunernas upphandlingskompetens och på så sätt stärka kommunernas 
upphandlingsprocesser, göra dem mer rättssäkra och ge kommunerna stöd i att bli bättre 
upphandlare.  

För att kunna hantera upphandlingsverksamheten bildades även en gemensam 
förvaltningsorganisation för upphandlingsfrågor. Denna förvaltningsorganisation, Upphandling 
Södertörn, är anställd under Haninge kommun men arbetar även på uppdrag av Nynäshamns 
kommun. Upphandling Södertörn har bland annat med anledning av den granskning som 
presenterades av PWC i januari 2020 genomfört ett omfattande arbete med att utveckla 
upphandlingsorganisationen genom att revidera gällande styrdokument för upphandlingsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande över remissen som sitt eget och överlämnar det till 
Södertörns upphandlingsnämnd.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens rapport – Svar på remiss – Förändringar inom upphandlingsområdet 
– En sammanställning av synpunkter från nämnderna i Nynäshamns kommun 
Förslag till Upphandlingspolicy 
Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp 
Förslag till Handbok för upphandling och inköp 
Förslag till Delegationsordning för Södertörns upphandlingsnämnd 
Läsinstruktion från Upphandling Södertörn – Remissunderlag, Förslag på förändringar inom 
upphandlingsområdet 
Beslut från Kultur- och fritidsnämnden den 20 september 2021 § 90 – Svar på remiss – Förslag till 
förändringar inom upphandlingsområdet – med tjänsteskrivelse 
Beslut från Socialnämnden den 29 september 2021 § 132 – Svar på remiss – Förslag till förändringar 
inom upphandlingsområdet från Kommunstyrelsen – med tjänsteskrivelse 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 21 september 2021 § 205 – Svar på remiss – 
Upphandling Södertörns förslag till reviderade styrdokument för upphandling  - med tjänsteskrivelse 
Beslut från barn—och utbildningsnämnden den 20 oktober 2021 § 114 Yttrande över remiss – 
Förslag till förändringar inom upphandlingsområdet – med tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 20(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 294/21 KS/2021/0169/060 

Svar på motion - Utbildning i "territoriell maktordning och 
urban norm" 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkom den 9 april 2021 med en motion rörande utbildning i 
”territoriell maktordning och urban norm”. Av motionen framgår att Nynäshamns kommun är en 
utpräglad storstadsnära landsbygdskommun dit många storstadsbor väljer att flytta till för att bo och 
leva nära naturen.  
 
Motionärerna upplever dock att förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen ofta har en 
begränsad förståelse för, inte har tillräckliga kunskaper om och är ovana vid att resonera kring 
landsbygdens möjligheter och utmaningar. Motionärerna framför även att det i dagens forskning 
finns en teoribildning om territoriell maktordning vars utgångspunkt är att staden är en norm. 
Forskningen visar även, enligt motionärerna, att territoriell maktordning och urban norm menligt 
skadar utvecklingen av landsbygden generellt, så även i Nynäshamns kommun.  
 
Med anledning av detta föreslår Sorundanet att alla förtroendevalda och tjänstepersoner inom 
Nynäshamns kommun ska få möjlighet att utbilda sig rörande territoriell maktordning och urban 
norm samt normkritiskt tänkande. Motionärerna föreslår att utbildningen förslagsvis ske i 
seminarieform med föreläsningar och praktiska övningar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen håller med motionären om att frågor som rör urbanisering och 
landsbygdens förhållande till staden är viktiga att belysa. Kommunstyrelseförvaltningen kan även se 
att frågeställningarna kan beröra alla kommunens förvaltningar i större eller mindre omfattning när 
det exempelvis gäller tillgänglighet till kommunens verksamheter. Kommunstyreförvaltningen 
bedömer att det är viktigt att verksamhetsutövare och beslutsfattare påminns om de utmaningar 
som finns kring jämställdhetsfrågor oavsett om det rör förhållandet mellan stad och landsbygd, 
mellan man och kvinna eller mellan personer med olika etnicitet och så vidare. 
 
Enligt kommunstyrelseförvaltningen uppfattning har dock de tjänstepersoner och förtroendevalda 
som arbetar med samhällsutveckling i kommunen redan en bra förståelse för de frågeställningar 
som motionären belyser. När det gäller utveckling av landsbygden i form av nya bostäder är frågan 
komplex och det finns ett flertal faktorer som medför till att tyngdpunkten i samhällsplanering ligger 
i urbana miljöer och således i städer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till motionen. 

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

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



 

PROTOKOLL Sida 21(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Beslutsunderlag 
Motion från Sorundanet Nynäshamns kommunparti den 9 mars 2021 rörande utbildning i ”territoriell 
maktordning och urban norm” 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 juni 2021 § 72 Yttrande över remiss – Motion rörande 
territoriell maktordning och urban norm- med tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 15 juni 2021 § 84 – Yttrande över remiss – motion 
gällande utbildning i territoriell maktordning och urban norm – med tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut den 23 juni 2021 § 93 – Svar på remiss om motion rörande utbildning i 
territoriell maktordning och urban norm – med tjänsteskrivelse 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 295/21 KS/2021/0196/060 

Svar på motion - Gång och Cykelväg Hamnvik-Lövhagen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad genom att 
synpunkterna tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och 
mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun.  

Ärendet 
Motionen beskriver vägen mellan Hamnvik och Lövhagen i Nynäshamn som smal, kurvig och mörk. 
Vägen saknar en gång- och cykelväg, vilket leder till att fler istället för att gå runt startar vid 
hembygdsgården och vänder vid Lövhagen.  

Motionären föreslår att Nynäshamns kommun verkar för att etablera en gång- och cykelväg emellan 
Hamnvik och Lövhagen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad genom att 
synpunkterna tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och 
mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun.  

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion Gång- och cykelväg Hamnvik och Lövhagen 

Skickas till 
Akten  
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§ 296/21 KS/2021/0283/060 

Svar på motion - Provisorisk lösning längs landsväg 225 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen Provisorisk lösning 
längs landsväg 225.  

Ärendet 
En motion har inkommit från Miljöpartiet angående en provisorisk lösning längs landsväg 225. 
Motionärerna beskriver hur en gång- och cykelväg längs väg 225 mellan Spångbro och Ösmo länge 
har diskuterats. Sträckan är en viktig länk som binder ihop orterna och människorna i östra och 
västra delen av kommunen. Vägen är tungt trafikerad, och den tunga trafiken har ökat sedan 
Norviks öppnande. Enligt motionen skulle en gång- och cykelväg väsentligt öka trafiksäkerheten, 
gynna miljövänliga transportval som buss och cykel. En gång- och cykelväg möjliggör för alla men i 
synnerhet barn och unga att självständigt ta sig till busshållplatser, skola och fritidsaktiviteter.  
 
Därför anser motionärerna att en tillfällig lösning bör komma på plats och föreslår en provisorisk 
gångväg av gruskross från Norvik. Kommunen bör enligt motionärerna ta ett huvudansvar för en 
provisorisk lösning längs väg 225 till dess att Trafikverket och Regionen agerar. Förslaget i 
motionen är att kommunen snarast förskotterar en provisorisk lösning med en gångväg mellan 
delsträckan Spångbro och Ösmo. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen Provisorisk lösning 
längs landsväg 225.  

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande provisorisk lösning längs landsväg 225 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 297/21 KS/2021/0316/060 

Svar på motion gällande prioriteringar av gång- och cykelvägar 
i kommunen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse Motion gällande prioriteringar av gång- och 
cykelvägar i kommunen besvarad. 

Ärendet 
En motion från Miljöpartiet har inkommit gällande prioriteringar av gång och cykelvägar i 
kommunen. Motionen beskriver hur det finns ett stort behov av ett bättre sammanhängande nät av 
cykel och gångvägar i kommunen. Nätet som finns idag medför olycksrisker för de som vill lämna 
bilen hemma.  

I och med bostadsprojektet Fyren med sina 466 lägenheter kommer möjligheten att förflytta sig 
mellan områdena kring Sjötelegrafen och Nynäshamns centrum att efterfrågas än mer.  

Boende i Fyren har behov av att ta sig till utbudet i centrum men också vidare till naturområden i 
södra delen av staden samtidigt som boende i södra delar av staden har ett behov av att ta sig till 
Sjötelegrafen utan att behöva vara beroende av egen bil. Att människor kan röra sig enklare mellan 
de olika utbuden i staden gynnar även affärsidkare och har potential att få fler att handla i 
Nynäshamn istället för att ta bilen till shoppingcenter i närliggande kommuner.  

Förslaget i motionen anger att en gång och cykelväg mellan Sjötelegrafen och Nynäshamns  
centrum längs Hamngatan läggs fram som en högprioriterad fråga samt att övriga förslag i gång- 
och cykelplanen prioriteras av ansvariga tjänstemän som politikerna kan ta ställning till. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse Motion gällande prioriteringar av gång- och 
cykelvägar i kommunen besvarad. 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande prioriteringar av gång och cykelvägar i kommunen 

Skickas till 
Akten  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 298/21 KS/2021/0236/061 

Svar på e-förslag - Gång och cykelväg mellan Ösmo-
Sorunda/Sunnerby 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget Gång- och cykelväg mellan Ösmo-Sorunda/Sunnerby 
besvarat.  

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som föreslår en gång- och cykelväg mellan Ösmo-
Sorunda/Sunnerby. Mellan dessa områden finns en bilväg. Förslagsställaren föreslår att gamla  
vägen mellan Ösmo-Sorunda kan utnyttjas och bli en trafiksäker gång- och cykelbana. En gång-  
och cykelväg har möjlighet till att minska bilåkandet och främja miljö och folkhälsa.  

Den har också potential att öka intresset för friluftslivet genom en ökad tillgänglighet till att nå 
exempelvis natur, bad och fiske. 

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

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Gång och cykelväg mellan Ösmo-Sorunda/Sunnerby 
Beslut ksau § 154 2021-06-03 – Inkomna e-förslag 
Beslut ks § 228 2021-06-15 – Inkomna e-förslag 

Skickas till 
Akten  
 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 26(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 299/21 KS/2021/0220/061 

Svar på e-förslag - Mörbyvägen och Lövlundsvägen till 
cykelgator 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om att göra Mörbyvägen och Lövlundsvägen till 
cykelgator. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som föreslår att Mörbyvägen och Lövlundsvägen 
omvandlas till cykelgator. Förslagsställaren beskriver hur cykelbanan från Estö i slutet av 
Mörbyvägen tar slut vid järnvägsbron och cyklisterna får cykla på körbanan hela vägen Mörbyvägen 
samt hela Lövlundsvägen fram till Nynäsvägen där cykelbanorna åter tar vid. Förslagsställaren 
motiverar åtgärden cykelgata med att det är ett enkelt och billigt sätt att öka säkerheten för både 
cyklister och gående genom att det endast kräver ett beslut och uppsättning av trafikskyltar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om att göra Mörbyvägen och Lövlundsvägen till 
cykelgator. 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
E-förslag Mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator 
Beslut - ksau § 153 2021-06-03   
Beslut - ks § 184 2021-05-19  
Beslut - ksau § 128 2021-05-06  

Skickas till 
Akten 
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PROTOKOLL Sida 27(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 300/21 KS/2021/0386/061 

Svar på E-förslag om äldreboende i Stora Vika 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår E-förslaget. 

Ärendet 
Ett E-förslag med innebörden att se över möjligheterna att bygga ett äldreboende i Stora Vika har 
lämnats till kommunen. Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att bereda ärendet. 
 
Ärendet har återremitterats, KSAU § 270/2021, för att kontakta förslagsställaren för att tydliggöra 
vilken form av boende som avses. En skriftlig kontakt har tagits med förslagsställaren som tydliggör 
att det är ett ”vanligt äldreboende” som förslaget syftar på.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår E-förslaget. 

Yrkanden 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till e-förslaget. 

Ordförande (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till e-förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
E-förslag – Bygg ett äldreboende i Stora Vika 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 28(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 301/21 KS/2018/0377/061 

Svar på medborgarförslag om hiss vid det gamla sjukhuset 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med innebörden att en hiss bör byggas för att förbättra 
tillgängligheten vid sjukhuset, i synnerhet från Mörbyvägen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit 2018-08-14 
 

Skickas till 
Akten 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302/21         KS/2021/0421/023 

Anställning av förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Rekryteringsprocess är genomförd utifrån att vakans uppstått då nuvarande förvaltningschef fått ny 
tjänst. Efter att urval genomförts och en samlad bedömning gjorts har processen landat i ett förslag 
där bästa matchning mot kravprofilen tagits fram. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. Tillsätta Pär Olsson som förvaltningschef på barn och utbildningsförvaltningen, under 
förutsättning att beslutet föregås av förhandling enligt MBL.  
2. Nytt anställningsavtal utfärdas av Carolina Pettersson, kommundirektör 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Förhandlingsprotokoll, MBL enligt § 11 
 

Skickas till 
Akten 
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PROTOKOLL Sida 30(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 303/21  

Personalfrågor 
Kommundirektör Carolina Pettersson lämnar information.  



 

PROTOKOLL Sida 31(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 304/21  

Nästa sammanträde 21 december klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 21 december klockan 09.00.  



 

PROTOKOLL Sida 32(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 305/21 

Övriga frågor 
Kommundirektör Carolina Pettersson lämnar information. 
1. Frågeställningar kring översiktsplaneövning.  

2. Information från SSR och Svenskt vatten. 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 33(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 306/21        KS/2021/0514/040 

Starta eget - Unga sommarentreprenörer 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tillföra Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 250 tkr av ofördelade medel för 
satsningen Starta Eget – Unga sommarentreprenörer.  

2. Ge Näringslivsavdelningen inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att 
genomföra satsningen Starta Eget – Unga sommarentreprenörer tillsammans med 
Nynäshamns gymnasium. 

Ärendet 
Begäran från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit genom ordförandebeslut till 
kommunstyrelsen. De ungdomar som fyller 17 år under året omfattas inte längre av 
sommarjobbsgarantin. Av sommarjobbsrapporten 2021 framgår det att ca 20 stycken 17-åringar 
som sökt sommarjobb inte kunde erbjudas en plats. Sommarentreprenörsatsningen, som riktar sig 
till denna åldersgrupp, förväntas ge fler ungdomar möjligheten till en meningsfull sysselsättning 
under sommaren 2022.  
 
I ett samarbete mellan Näringslivsavdelningen och Nynäshamns gymnasium kommer 30 stycken 
ungdomar som fyller 17 år under året och som slutat 1:an på gymnasiet erbjudas möjligheten att 
starta ett eget hobbyföretag under sommaren 2022. Målet med satsningen är att ungdomarna som 
deltagit i Unga sommarentreprenörer fortsätter att utveckla sitt entreprenöriella intresse genom 
gymnasiets Ungt Företagande under årskurs 2 och/eller 3. Målsättningen är också att, i 
förlängningen, öka antalet unga företagare i kommunen.  
 
Sommarentreprenörssatsningen genomförs ”inhouse” i Nynäshamns gymnasiums lokaler. 
Ungdomarna kommer att få fyra uppstartstillfällen under senvåren 2022, följt av en 
utbildningsvecka, tre driftsveckor under handledning samt ett avslutningstillfälle. För att kunna 
utveckla och starta sin affärsidé kommer var och en av ungdomarna få ett startkapital á 4000 kr, 
utöver startkapitalet är tanken att de genom sin vara/tjänst ska kunna tjäna egna pengar. 
Ungdomarna kommer genom föreläsningar av olika myndigheter och träffar med etablerade 
företagare ges inspiration inför framtida entreprenöriella satsningar samt en naturlig koppling till det 
lokala näringslivet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser generellt att nämnder ska genomföra sin verksamhet med av 
kommunfullmäktige i mål och budget tilldelade medel. Löpande äskanden och sen planering av 
verksamheten är inte ett bra förhållningsätt. I detta fall så finns förmildrande omständigheter då 
nämnden nyligen bildats och bör ges möjlighet att påverka de resurser som finns till förfogande. 
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen bedömning i sakfrågan utan lämnar detta till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta om. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tillföra Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 250 tkr av ofördelade medel för 
satsningen Starta Eget – Unga sommarentreprenörer.  

2. Ge Näringslivsavdelningen inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att 
genomföra satsningen Starta Eget – Unga sommarentreprenörer tillsammans med 
Nynäshamns gymnasium. 

 



 

PROTOKOLL Sida 34(34) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut gällande starta eget – Unga sommarentreprenörer 
Sommarjobb för ungdomar 2021 
Kostnadskalkyl sommarentreprenörer 

Skickas till 
Akten 
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