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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-01-13 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen samt Teams, 2022-01-13 klockan 19.00-20.55. 

Beslutande 
Enligt förteckning  
   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  
 

 
  
 
 
 
 
 

Paragrafer 
§§ 1–16 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-17 klockan 16.00. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Jimmy Norell (M)     
ordförande  
 
 
 
 

Helen Sellström Edberg (S)    Harry Bouveng (M)    
justerare      justerare 

 
 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
Deltar på plats i Folkets hus: 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Ljusberg (-) 
 
Deltar på distans: 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 
Lena Dafgård (SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 
Inger Andersson (S) 
Sophia Stureson (L) 
Bodil Toll (M)  
Tony Nicander (V) 
Maria Gard Günster (C) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) 
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN) 
Emma Solander (MP) 
Björn Larsson (SD) 
Greta Olin Landström (PPiN) 
Håkan Svanberg (M) 
Liselott Vahermägi (S) 
Erik Runeborg (-) 
Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 
Johnny Edholm (S) 
Erika Nilsson (V)  
Per Malmsten (M) 
Johann Wolf (SD) 
Roland Junerud (S) 
Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Fredrik Sönnergren (M) 
Gill Lagerberg (S) 
Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 
Hans Owe Krafft (SN) 
Johan Forsman (S) 
Noomi Hertzberg Öberg (KD)  
Bengt Holwaster (MP)  
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Ej tjänstgörande ersättare 
Deltar på plats i Folkets hus: 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Bengt Dahlby (V) 
 
Deltar på distans: 
Anders Karlsson (M) 
Christina Sönnergren (M) 
Otto Svedenblad (M) 
Kaisa Persson (L) 
David Öberg (KD) 
Daniel Jobark (S) 
Anders Lindeberg (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) från och med klockan 19.15. 
Robert Norberg (PPiN) 
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§ 1/22 

Upprop och anmälningar om förhinder 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ledamöter och ersättare tillåts att delta på distans 
även om anmälan om detta inkommit inom annan tid än vad som anges i arbetsordning och 
gruppledaröverenskommelse. 

Ärendet 
Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 

Ordförande (M) frågar om kommunfullmäktige kan godkänna att ledamöter och ersättare tillåts att 
delta på distans även om anmälan om detta inkommit inom annan tid än vad som anges i 
arbetsordning och gruppledaröverenskommelse.  
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§ 2/22        KS/2022/0039/008 

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

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 21 
december 2021. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 22 december 2021. Kallelse 
infördes i Nynäshamns Posten den 4 januari 2022.  
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§ 3/21 

Justering av sammanträdets protokoll 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helen Sellström Edberg (S) och Harry Bouveng (M) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 17 januari 
2022 klockan 16.00. 
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§ 4/22 KS/2022/0010/102 

Avsägelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Håkan Falk från sitt uppdrag som ersättare för Sorundanet Nynäshamns kommunparti i 
kommunfullmäktige. 

2. Richard Karlsson (KD) från sitt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
3. Bengt Holwaster (MP) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
4. Clarence Eneroth (KD) från sitt uppdrag som ersättare i näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden. 
5. Clarence Eneroth (KD) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 
KS/2021/0010/102-51 
Håkan Falk har den 22 december 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare 
för Sorundanet Nynäshamns kommunparti i kommunfullmäktige. 

KS/2022/0010/102-1 
Richard Karlsson (KD) har den 4 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

KS/2022/0010-102-2 
Bengt Holwaster (MP) har den 11 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 
 
KS/2022/0010/102-4 
Clarence Eneroth (KD) har den 12 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

KS/2022/0010/102-4 
Clarence Eneroth (KD) har den 12 januari 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Skickas till 
Akten 
HR 
Troman 
Richard Karlsson 
Håkan Falk 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Clarence Eneroth 
Bengt Holwaster 
Socialnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 5/22        KS/2022/0008/102 

Valärenden 
1. Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Hellman (KD) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
istället för Richard Karlsson (KD). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Peter Hellman (KD) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
istället för Richard Karlsson (KD). 

Skickas till 
Akten    
Troman  
HR 
Peter Hellman 
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§ 5/22        KS/2022/0008/102 

2. Val av ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carina Kiejstut (KD) till ersättare i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden istället för Clarence Eneroth (KD). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Carina Kiejstut (KD) till ersättare i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden istället för Clarence Eneroth (KD). 

Skickas till 
Akten    
Troman  
HR 
Carina Kiejstut 
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§ 5/22        KS/2022/0008/102 

3. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Linnea Johansson (KD) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden istället för Clarence Eneroth (KD). 

Ärendet  
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Linnea Johansson (KD) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden istället för Clarence Eneroth (KD). 

Skickas till 
Akten    
Troman  
HR 
Linnea Johansson 
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§ 6/22       KS/2022/0042/008 

Revisorerna 
Revisor Bernt Högberg (M) informerar om att revisorerna kommer göra uppföljningar av tidigare 
granskningar. Det första granskningen gäller fastighetsunderhållet, där de kommer granska hur de 
förändringar som föranleddes av deras rapport genomförts i verksamheten. En observation som 
pekades ut i en intern utredning var att det fanns en brist på kompetens. 

Inom kort kommer revisorerna att avrapportera en intern granskning av intern kontroll i 
verksamheterna. De kommer också anordna ett möte med näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
för att få en bild av hur de avser att lägga upp sitt arbete, inte minst vad avser gymnasieskolan.  

Revisorernas avsikt är även att tillsammans med fullmäktiges presidium göra en risk- och 
väsentlighetsanalys av kommunens verksamhet, något som även nämndens på fullmäktiges 
sammanträde i december. 

Skickas till 
Akten    
Revisorerna 
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§ 7/22 KS/2022/0006/101 

Inkomna ärenden 
Inga inkomna ärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten   
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§ 8/22 KS/2022/0006/101 

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0285/110-6 
Länsstyrelsen Stockholm har den 30 november 2021 beslutat att fastställa att Nynäshamns 
kommuns valkretsindelning ska vara oförändrad i jämförelse med tidigare års val. Kommunen utgör 
1 valkrets. Länsstyrelsen beslutar även att Nynäshamns kommuns valkretsindelning ska ändras, 
antalet distrikt förblir 18. 
 
KS/2021/0023/042-22 
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 november 2021, § 127, beslutat att anta 
verksamhetsplan, internbudget, investeringsbudget samt internkontrollplan för 2022 samt att anta 
plan för uppföljning av privata utförare. 
 
KS/2021/0023/042-20 
Socialnämnden har den 24 november 2021, § 158, beslutat att anta förvaltningens förslag till 
verksamhetsplan och internbudget för 2022. 
 
KS/2021/0023/042-23 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 7 december 2021, § 281, beslutat att anta förvaltningens 
förslag till samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022. Nämnden beslutade även att ge 
förvaltningen i uppdrag att: 

1. återkomma med en beskrivning av vilken skötselnivå för grönytor samt renhållning som ska 
leverera under verksamhetsåret 2022. 

2. återkomma med en beskrivning av möjliga förutsättningar för att använda resurser i extern 
regi kontra egen regi verksamhetsåret 2022. 

3. återkomma med en beskrivning av sommarjobbarnas påverkan oc uppgifter under kvartal 
ett 2022. 

4. Återkomma med en beskrivning av vägkapitalet under kvartal ett 2022. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 9/22 KS/2022/0014/101 

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

Skickas till 
Akten 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-01-13  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10/22 KS/2021/0445/206 

Tillfällig reducering av taxa för familjerådgivning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

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.  
 
Familjerådgivningen i Nynäshamn 
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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
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3. Socialnämnden tilldelas 105 000 kronor från kommunens ofördelade medel i syfte att 
finanserna den aktuella insatsen 2022. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), Bo Persson (L), Ola Hägg (S), Tony Nicander (V), Maria Gard Günster (C), 
Jean-Claude Menot (-) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
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§ 11/22 KS/2021/0514/040 

Starta eget - Unga sommarentreprenörer 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

2. Ge 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. 

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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 19(25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-01-13  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Liselott Vahermägi (S), Ola Hägg (S), Bo Persson (L), Lena Dafgård (SN), Sophia Stureson (L), Maria 
Gard Günster (C), Tony Nicander (V), Johann Wolf (SD), Antonella Pirrone (KD), Harry Bouveng (M) 
och Emma Solander (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 12/22 KS/2020/0251/060 

Svar på motion om att inrätta en särskild nämnd för 
äldrefrågor 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
beslut om utredningsuppdrag § 215/2021. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har 2020-05-22 väckt en motion om att inrätta en nämnd för äldrefrågor. 
I motionen yrkas att  
- Kultur- och fritidsnämnden avvecklas och ersätts med en äldrenämnd och att 
- ge berörd förvaltning i uppdrag att starta en äldrenämnd. 
 
Kommunstyrelsen har den 16 juni 2021 beslutat att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att 
utreda huruvida dagens organisation är den som kan anses lämpligast för hantering av äldrefrågor 
eller om en Äldrenämnd/utskott skulle kunna vara ett bättre alternativ, och samtidigt se över om en 
förändring i så fall även skulle kunna vara aktuellt för förvaltningsorganisationen.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen får anses besvarad med hänvisning till att 
frågan om tillsättande av en äldrenämnd kommer att utredas enligt kommunstyrelsens uppdrag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med 
hänvisning till kommunstyrelsens beslut om utredningsuppdrag § 215/2021.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med 
hänvisning till kommunstyrelsens beslut om utredningsuppdrag § 215/2021. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
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§ 13/22 KS/2021/0169/060 

Svar på motion - Utbildning i "territoriell maktordning och 
urban norm" 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

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. 
 
Remissyttranden: 
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ärendet på remiss för yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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

Lena Dafgård (SN), Liselott Vahermägi (S), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) yrkar 
bifall till ordförandes (M) bordläggningsyrkande. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
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§ 14/22 KS/2021/0196/060 

Svar på motion - Gång och Cykelväg Hamnvik-Lövhagen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Gill Lagerberg (S) och Emma Solander (MP) 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. 

Skickas till 
Akten  
Motionären 
Trafikstrateg 
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§ 15/22 KS/2021/0283/060 

Svar på motion - Provisorisk lösning längs landsväg 225 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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.  

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

Yrkanden 
Bengt Holwaster (MP), Emma Solander (MP) och Johan Forsman (S) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Lena Dafgård (SN) 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. 

Skickas till 
Akten  
Motionären 
Trafikstrateg  
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§ 16/22 KS/2021/0316/060 

Svar på motion gällande prioriteringar av gång- och cykelvägar 
i kommunen 
Kommunfullmätiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

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

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

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen med tillägget att utredningen ska vara klar senast 2022-
12-31. 

Emma Solander (MP) yrkar bifall till motionen med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Maria Gard Günster (S) yrkar avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen med Patrik Isestads (S) 
tilläggsyrkande att utredningen ska vara klar senast 2022-12-13. 

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