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Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-01-16 kl. 09:00-12.00  
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Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L) 
Tommy Cumselius (M) 
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Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boilje Junerud (S), tjänstgör vakant plats (S) 
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och exploateringschef, Adam Andersson projektledare, Sanna Jansson kommunjurist, Maria Gard Günster 
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§ 1/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg: 
 
§ 4 utgår  
 
§ 20 behandlar också ändrad sammanträdesdag för temadag 
 
Ärende från Lena Dafgård (SN) om konsekvenser av indelningsändring – uppdrag och utredning 
behandlas under § 21. 
 
______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2/20  Dnr KS/2019/0539/042-1 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. 

Reservation   
Patrik Isestad (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S) reserverar sig mot  beslutet och inger 
ett särskilt yttrande bilaga A. 

Protokollsanteckning och särskilt yttrande.  
Bernt Månsson (V) och Lena Dafgård (SN) deltar inte i beslutet. Särskilt yttrande från Lena Dafgård 
bilaga B 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter 
2020. Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens mål och åtaganden för 2020. Utgångspunkten är 
kommunfullmäktiges beslutade Mål och budget 2020-2023 och kommunstyrelsens kommunbidragsram på 
205,2 mnkr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Föredragning 
Ekonomichef Dan Olén föredrar ärendet.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förslaget till verksamhetsplan.  
Daniel Adborn (L), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Proposition 
Ordförande Harry Bouveng (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget. 
______ 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 (Rev).pdf 
Bilaga C-sam, F-sam KSF 2019-12-18.pdf 
Bilaga LR - Yttrande - KS verksamhetsplan.pdf 
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§ 2/20 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef KSF 
 
 
 
 
 
 



  

Särskilt yttrande ärende 2/20 kommunstyrelsens 

verksamhetsplan 2020. 

 

Den framtagna verksamhetsplanen för året 2020, är baserad på en skvalpig och 

underfinansierat budgetalternativ från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna samt 

centerpartiet. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020, är en pratig verksamhetsplan 

utan vision eller ekonomiska resurser att föra Nynäshamns kommun in i ett nytt årtionde.  

Den inledande texten är obegriplig och Socialdemokraterna delar inte verksamhetsplanens 

stora besparingar och anser att kommunstyrelsen inte tar hänsyn till nettokostnadsavvikelser 

- Vad kostar verksamheterna i vår kommun, vart är vi på väg och hur ser det ut i förhållande 

till andra kommuner? Kommunstyrelsens verksamhetsplan fångar inte frågan i 

verksamhetsplanen.   

Verksamhetsplanen har lågt ställda mål på tillväxt och inga konkreta medel eller 

målsättningar ges för ett växande Nynäshamns kommun.  

I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden och att prioritera. 

För att få kommunal tillväxt behöver välfärd fungera och prioriteras. Fungerar välfärden 

frodas företagen och sysselsättningen påverkas positivt.  

Det handlar således om en ökning av det ekonomiska välbefinnandet inom Nynäshamns 

kommuns geografiska område, som vanligen påvisas genom positiva förändringar i nivån och 

fördelningen sysselsättning och inkomst per capita. 

För att Nynäshamn kommun ska få en framgångsrik tillväxt behövs  

1.  Ökning av invånarnas inkomst  

2. Ökad sysselsättning  

3.  Befolkningstillväxt.  

När det borgerliga styret tog över kortsidan av konferensborden och svingar ordförande 

klubban. Sänktes målet för tillväxt från 2 till 1,2 procent och trots detta uppnås inte den 

sänkta ambitionen.  

Ett mål är något för en kommun att sträva efter att jobba efter varje dag, minut och sekund 

att färdas mot. Sänkning av tillväxtmålet innebär inte en bättre tillväxt för våran kommun 

med fler jobb, bättre välfärd eller mer medborgarinflytande.  

Den pågående organisationsutredningen pekar på starka brister i målstyrning och att 

progression inte är lämplig målstyrningsmodell. Trots detta är hela verksamhetsplanen 

uppbyggd med åtagande progression.  

Enligt månadsbrevet från kommunens statistiker visar statistik över arbetslösheten och 

befolkningsutvecklingen i Nynäshamns kommun, för november respektive oktober 2019 att 

arbetslösheten ökar.  I slutet av november var 6,4 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år 

i Nynäshamns kommun antingen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd 



  

(totalt 872 personer, varav 576 var öppet arbetslösa och 296 var sökande i program med 

aktivitetsstöd). Det är totalt 43 personer fler jämfört med samma månad året innan. 

Antalet som varit öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i mer än 12 

månader uppgick till 332 personer, vilket är en ökning från samma månad 2018 då antalet 

uppgick till 294 personer. 

Den förslagna verksamhetsplanen prioriterar inte för kommunen viktiga samhällsutmaningar.  

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan behöver istället prioritera framtagande av detaljplaner 

och för bostadsbyggnation. Vi behöver sätta fart på översiktsplanen, få tillstånd bygglov, 

områdesbestämmelser, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Utan att progressivt 

satsa på framtiden blir det inga nya bostäder eller företagsetableringar och nya jobb. Sänkta 

ambitioner på tillväxt signalerar inte framgång.  

För att kunna leva och må bra i Nynäshamn önskar vi oss ett trivsamt boende, ett bra 

arbete, en bra service och en stimulerande fritid. Det skapar tillväxt. Nynäshamns kommun 

behöver verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö för medborgarna, så att de kan leva ett tryggt 

liv med goda möjligheter till utbildning, arbete, fritid och omsorg.  

Nynäshamns kommun behöver verkar aktivt för det bästa välkomnandet för befintliga 

företag och nyetableringar. Detta fås inte av sänkta ambitioner och lättare mål att nå genom 

progression.  

Nynäshamns kommun har ett bekymmersamt ekonomiskt läge och utvecklingen är även 

denna mycket alarmistisk. Åderlåtningen av skolan, vården och omsorgen är påtaglig med 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraternas budget.  

I kommunstyrelsens mål och åtaganden 2020 inleds det tydligt med att “kommunen ska ha 

en god arbetsmiljö så att samtliga barn och elever ska vara trygga och kan växa och 

utvecklas. Enligt Lärarnas Riksförbunds riskeras detta med motiveringar att medlemmar 

förväntas göra samma jobb med mindre resurser, vilket bidrar till ökad organisatorisk stress 

och dålig arbetsmiljö för alla. 

Exempel på åtgärder enheterna vidtar för att anpassa organisationen till minskade intäkter är 

personalminskning, ökade klasstorlekar, klassammanslagningar, restriktivare 

vikariehantering, inköpsstopp samt olika former av verksamhetssamordning har varit ett 

faktum sedan 2018. 

Det arbetas inte lika mycket eller tillräckligt med intäkts sida som det gör med att finna 

besparingar. Nynäshamn kommun kan jobba mer med att finna intäkts ökningar genom att 

finna samfinansiering genom tex EU-bidrag eller statsbidrag. 

Socialdemokraternas välfärdsbudget. 

Socialdemokraterna i Nynäshamn presenterade en välfärdsbudget för kommunfullmäktige i 

November 2019. Socialdemokraternas budgetalternativ prioriterade pengar till skolan och 

äldrevården. Socialdemokraternas budgetalternativ skulle innebära 9,1 mnkr till 

lönekostnader i skolan och äldrevården. Fördelat 3,1 miljoner till socialnämnden och 6 

miljoner till Barn och utbildningsnämnden.  



  

Socialdemokraternas budget för 2020, beräknades att gå jämnt upp och lämnar ingen 

avsättning till överskott. 

M, Kd, L & C budgeten som röstades igenom i fullmäktige november 2019, begär ytterligare 

nedskärningar på skola och omsorg med över 50 miljoner och sommarjobb och folkhälsa 

med 5,5 miljoner. 

Socialdemokraternas budgetförslag ger totalt 32 miljoner mer till välfärden istället för till 

kommunalt överskott. 

I det här läget är det inte aktuellt att samla i ladorna. Pengarna behövs i välfärden för att 

dämpa effekter av besparingar. Kommunen har inte hunnit göra av med den 

investeringsbudget som finns så det finns pengar kvar från tidigare år. 

 

 

Exempel på socialdemokratisk budget satsningar på välfärden.  

 

 Skolan behöver höja sina resultat. Socialdemokraternas budget finansierade en 

satsning på heltidsmentorer vilket skulle vara en viktig anledning till bättre 

skolresultat i framtiden. 

 Fritidsgårdar i olika kommundelar behövs för att aktivera ungdomar. 

 Ensamheten bland äldre är ett allvarligt problem vi inte får ignorera och träffpunkter 

kan avhjälpa detta. 

 Kommunen bör anlita en erfaren stadsarkitekt för att säkerställa att planerade projekt 

anpassas de olika kommundelarnas specifika förutsättningar. 

 

Politik är att vilja och för socialdemokraterna är viljan till samhällsförändring en stark 

drivkraft för ett mer jämlikt och starkare samhälle som håller ihop. Det är vår övertygelse att 

ett starkt solidariskt samhälle bygger starka, trygga och friska medborgare. Men för att föra 

samhället framåt och bryta ner de klassklyftor som växt sig starkare och knuffat undan andra 

människor och samtidigt gynnat några få behövs en rättvis utjämningspolitik. 

Socialdemokraterna är för ett anständigt samhälle där inga människor lämnas utanför, det är 

syftet med det socialdemokratiska politiska strävan. 

Platsen Nynäshamns kommun har starka ekonomiska förutsättningar som många andra 

kommuner skulle önska sig. Men de starka ekonomiska förutsättningarna måste förvaltas på 

rätt sätt för alla. Nynäshamns kommun kan bättre och tillsammans kan vi skapa ett samhälle 

för alla och inte några få.  

Den socialdemokratiska budget alternativet för år 2020, prioriterade skolan, omsorgen och 

vården. Med satsningar framåt på införande av ett mentor system som skapar möjlighet för 

lärare att vara lärare. En satsning som lägger fokus på det förbyggande arbetet att stödja 

och hjälpa elever att nå sina mål. Satsningar på digitala läromedel som gör att 

undervisningen matchar framtidens kunskapskrav. En modern skola ser eleverna, föräldrarna  



  

och lärarna och ger dem förutsättningar att växa och inte dingla under kraftiga 

nedskärningar.  

Pedagogiskt material för utomhusverksamhet vilket är en önskan från förskolepersonal att 

kunna utveckla sitt viktiga arbete med våra minsta medborgare. Med hjälp av lek utvecklar 

barn sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta 

händelser och gör att barn förstår verkligheten. En modern förskola ser eleverna, föräldrarna 

och professionen.  

En levande landsbygd, en levande stad en plats att utvecklas i och att längta till skapas 

genom sammanhållning. Unga människor ska ges möjlighet att verka där de bor, att träffa 

vänner, att få en meningsfullfritid, att finna en fritidspedagog att tala med när livet blir en 

trasselknut. Den socialdemokratiska budgeten prioriterade att starta upp fritidsgårdar i Stora 

Vika och Sunnerby. Kommunens fritidsgårdar behövs för de ungdomar som kanske inte är 

engagerade i idrott, kultur eller andra verksamheter. Fritidsgården ska fungera som en 

mötesplats för unga som vill träffas, umgås, spela något spel eller bara ta en fika. Gårdarna 

är också viktiga för de som kanske inte kan eller vill vara hemma eller hänga ute. 

Fritidsgårdar ska finnas tillgängliga för kommunens alla ungdomar i alla delar av kommunen. 

Den socialdemokratiska budgeten skapar förutsättningar för ett samhälle som håller ihop.  

Socialdemokraternas budget prioriterade insatser som bidrar till att motverka ofrivillig 

ensamhet bland äldre. Tidigare forskning visar att ensamhet kan leda till förlust av hälsa. 

Ensamhet är starkt associerat med psykisk ohälsa och upplevelse av ensamhet finns hos 

många äldre människor över 65 år. Detta är en av våra större utmaningar att motverka 

ofrivillig ensamhet bland äldre. De budgeterade insatserna är till för att stödja 

provverksamhet i samverkan med föreningslivet.  

En stad som hänger ihop med landsbygd, öppna landskap och havet inpå knuten Behöver en 

sammanhållen stadsbild. En kommun som växer är bra för tillväxten men det ställer också 

krav på Kommunen att hålla ihop den fysiska stadsplaneringen. Det går inte att dutta med 

enstaka detaljplaner utan att ta hänsyn till helheten med gestaltning, socioekonomisk 

sammansättning, trygghet, byggnation av vård, skola och omsorg i kommande 

bostadsområden. Sammantaget behövs en kraft som får byggnader att leva i samklang med 

medborgarna i ett vackert och trivsamt Nynäshamn. Socialdemokraterna budgeterade för en 

stadsarkitekt. Satsningen skulle bli en sammanhållande kraft för våra kommunala 

myndigheter.  

Utöver satsningar på välfärdens prioriterar Det Socialdemokratiska budgetalternativet extra 

kompensation med 6 mnkr till Skolan och förskolan och 3,1 mnkr på Socialnämnden. Det är 

viktigt för att inte skära av skolverksamheten med fotknölen där det redan idag råder 

personalbrist och utbildningsverksamheten blir inte bättre med mindre resurser. Den 

framgångsrika satsningen med löneökningar för Socialarbetare/Socionomer behöver fortsätta 

för att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Våra medarbetare måste få tid att ge 

omsorg och service till våra medborgare 

Socialnämndens verksamhet skärs ner med tiotal miljoner kronor under Kristdemokraternas 

omsorg. Detta slår skoningslöst mot vård och omsorg av våra äldre, yngre, människor i 

utsatthet och medarbetare. De fackliga organisationerna protesterar och varnar för 

medarbetarflykt.  



  

Barn och utbildningsnämndens verksamhet nedrustas och huggs ner i bitar likt en 

jordbävning. Moderaternas skolpolitik är nedskärningar, uppsägning av personal och ökad 

lärarbrist. I valet lovades det vitt och brett och nu levereras nedskärningar och ökad 

lärarbrist. Detta samtidigt som Nynäshamn är rankade som den sämsta skolkommunen i 

Sverige. Det är sorgligt och beklämmande. Skolan blir inte bättre med mindre resurser 

 Socialdemokraternas budgetförslag skulle sätta välfärden först. Därför är vi tydliga – vi 

prioriterar en tryggvälfärd där de som utbildar våra barn och vårdar våra äldre ska få behålla 

sina kollegor. Välfärden lider av akut personalbrist samtidigt som byråkratin sväller 

okontrollerat. I socialdemokraternas budget förslag för år 2020, påbörjas en omfördelning 

från byråkratin till välfärden. Politik gör skillnad. 

Med hänvisning till det socialdemokratiska budgetalternativet röstar Socialdemokraterna 

avslag på av Moderaterna, Liberalerna, centerpartiet och Kristdemokraterna föreslagen 

verksamhetsplan för 2020 i kommunstyrelsen.  

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Patrik Isestad 

Janice Boje Junerud 

Inger Andersson 

Ola Hägg 

Lars-Åke Lundin 

 

 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 
 

Västerby  2020-01-16 
 

Särskilt yttrande rörande Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 

 
Vi välkomnar att budgetens finansieringslösningar nu är transparenta och redovisningstekniskt korrekta 
genom att bland annat pengar från markförsäljning inte längre används till driften och att folkhälsomedel 
inte längre används som en allmän buffert.  
 
Däremot kan vi inte ställa oss bakom förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen, eftersom det 
helt och hållet saknar mätbara mål. I förslaget till verksamhetsplan är det i flerårsplanen 2020-2023 
endast angivet om det ska vara progression eller regression. Att det går upp eller ned en enda enhet är 
inte tillräckligt som mätbara mål, särskilt inte om målen sträcker sig över en flerårsplan 2020-2023. Som 
exempel på hur mätbara mål och delmål kan formuleras, hänvisas till Sorundanet Nynäshamns 
kommunpartis Mål och budget 2020-2023 . 1

 
Efter varje kalenderår görs en verksamhetsberättelse för respektive nämnd. Då ska de mål som finns i 
verksamhetsplanen följas upp för att bedöma om de uppställda målen har uppnåtts. Helst ska man 
kunna följa upp delmål i tertialrapporterna också. Om det inte finns några mätbara mål, åtminstone för 
varje år, går det inte heller att göra någon uppföljning eller bedömning av målen. 
  
Vi är också starkt kritiska till det sista stycket på sidan 10. “Varje nämnd bör välja de mått de finner 
relevanta och kontinuerligt redovisa dessa på nämndnivå för att säkerställa kvaliteten i verksamheten 
och att de av kommunfullmäktige fastställda inriktningarna fått genomslag i verksamheten.” Detta 
innebär att nämnderna inte har fått några mål som de ska uppnå från kommunfullmäktige och de kan 
själva välja hur de vill mäta de mål de själva bestämmer.   
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 

1 Se https://sorundanet.se/2019-11-03/index.html 
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 

 
PROTOKOLL        Sida 7 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-01-16 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 3/20  Dnr KS/2018/0183/004-10 

Tjänsteutlåtande revidering av Arkivreglemente 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. anta förslaget på revidering av Nynäshamns kommuns arkivreglemente,  
 
2. det reviderade reglementet börjar gälla från 1:a juli 2020,  
 
3. uppdra kommunstyrelsen att ta fram en instruktion till arkivreglementet.  

Sammanfattning 
Enligt arkivlagen har kommunfullmäktige rätt att meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen, detta 
görs genom ett arkivreglemente som fungerar som ett lokalt komplement till arkivlagen och fastställer 
grunderna för kommunens informationshantering. Vidare instruktioner för arkivverksamheten kan 
utfärdas av arkivmyndigheten, alltså kommunstyrelsen.   

Ärendet 
Nynäshamns kommuns arkivreglemente reviderades senast 2015. Nu förslås en del revideringar till 
arkivreglementet. De flesta revideringarna går ut på att förtydliga reglementet antingen rent språkligt 
eller genom ny text.  
De förslagna revideringarna går ut på att: 

- Myndigheternas arkivansvar har förtydligats.  
- Samrådsplikten med kommunarkivet har gjorts tydligare.   
- Hänvisningar till arkivlagens paragrafer har lyfts in.  
- Arkivmyndighetens ansvar att utfärda instruktioner har förtydligats.  
- Kommunarkivet får mandat att utfärda instruktioner för utformning av arkivbeskrivning, 

arkivförteckning och leveransreversal.  
- Regler för utlåning av handlingar har förtydligats.  
- Reglerna för dokumenthanteringsplanen har ändrats, detta beskrivs med utförligt nedan.  

Den stora förändringen som genomförs är att nämnderna inte längre ska eller får anta egna 
dokumenthanteringsplaner eller fatta enskilda gallringsbeslut. Den rätten flyttas till kommunstyrelsen som 
antar en kommungemensam dokumenthanteringsplan efter kommunarkivets förslag. 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som gallringsbeslut och styr vad som ska gallras och vad som ska 
bevaras. Genom att införa en kommungemensam dokumenthanteringsplan likformas 
informationshanteringen i kommunen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. anta förslaget på revidering av Nynäshamns kommuns arkivreglemente. 
2. det reviderade reglementet börjar gälla från 1:a juli 2020. 
3. uppdra kommunstyrelsen att ta fram en instruktion till arkivreglementet. 
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§ 3/20 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. anta förslaget på revidering av Nynäshamns kommuns arkivreglemente,  
 
2. det reviderade reglementet börjar gälla från 1:a juli 2020,  
 
3. uppdra kommunstyrelsen att ta fram en instruktion till arkivreglementet 
_______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS.2018.0183.004.11 förslag på reviderat arkivreglemente.DOCX 
Bilaga Arkivreglemente antaget av KF 2015.pdf 
 
 
Kopia: Akten 
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§ 4/20  Dnr KS/2018/0292/060-6 
 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga 
kvinnor 

Ärendet utgår.  
_______ 
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§ 5/20  Dnr KS/2019/0248/012-2 
 

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 
verksamhet i Nynäshamns kommun, mandatperioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till program för uppföljning och tillsyn av 
privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 

Ärendet 
Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige, inför varje ny mandatperiod, anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Fullmäktiges program ska enligt 5 kap 3 § kommunallagen (2017:725), KL, innehålla: 
 

• Mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen, 
• Hur uppföljning av privata utförare ska ske, samt 
• Hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras. 

 
Kommunens nämnder ska sedan, med kommunfullmäktiges program som grund, utarbeta en årlig plan 
för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare 
oavsett driftsform. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp i samband med 
årsredovisningen.  
 
Kommunfullmäktiges program ställer inte detaljerade krav på hur uppföljningsplanen ska utformas utan 
det varje nämnd att utifrån speciallagstiftning och behov att ta fram. 
 
Utöver uppföljningsansvaret ger programmet nämnderna i uppdrag att tillförsäkra att samtliga avtal som 
tecknas med privata utförare möjliggör allmänhetens insyn i den verksamhet som lämnats över på den 
privata utföraren.  
 
Det föreslagna programmet ska gälla för mandatperioden 2019-2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till program för uppföljning och tillsyn av 
privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019- 2022. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till program för uppföljning och tillsyn av 
privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 
 
_______ 
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§ 5/20 

Beslutsunderlag 
Bilaga Rapport - Program för uppföljning av privata utförare  
Bilaga Förslag till - Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utfö 998719_2_0.DOCX 
Bilaga Son § 108 - Yttrande på remiss om kommunaluppföljningsplan.pdf 
Bilaga Tj - Son § 108 - Yttrande på remiss om kommunaluppföljningsplan.pdf 
Bilaga Tj - SUN - Remissvar - Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet 
2019_11 reviderad 2019-11-07.docx 
Bilaga Beslut SUN § 42 - Yttrande över program för uppföljning  
Bilaga Beslut MSN  § 300 Yttrande över program för uppföljning av privata utförare 
Bilaga Tj- MSN Yttrande över program för uppföljning av privata utförare 
Bilaga BUN § 128-19 Yttrande - program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i 
Nynäshamns kommun.pdf 
Bilaga Tj - Buf - Yttrande- program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i 
Nynäshamns kommun.pdf 
Bilaga C-sam, F-sam KSF 2019-12-18.pdf 
 

Kopia: Akten 
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§ 6/20  Dnr KS/2020/0073/104-2 

Yttrande i mål nr 28603-19, Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta förvaltningens förslag till yttrande i mål nr 28603-19 som sitt eget. 
2. ärendet justeras omedelbart. 

Jäv 
Bernt Månsson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2019, § 191, att partistöd för 2020 inte skulle betalas ut 
till de partier som inte lämnat in redovisning i tid. Beslutet har överklagats och förvaltningsrätten har 
förelagt kommunen att senast den 16 januari 2020 yttra sig i målet. 

Processbehörigheten i mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut tillfaller enligt 
kommunstyrelsens reglemente kommunstyrelsen, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
Fullmäktige har inte fattat något sådant beslut varför det ankommer på kommunstyrelsen att avlämna 
yttrande. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till yttrande redovisas i bilaga 1. Eftersom sista dag för yttrande sammanfaller med 
dagen för kommunstyrelsens sammanträde föreslås kommunstyrelsen besluta om omedelbar justering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta förvaltningens förslag till yttrande i mål nr 28603-19 som sitt eget. 
2. ärendet justeras omedelbart. 

______ 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga Förslag till yttrande i mål nr 28603-19, Laglighetsprövning enligt kommunallagen.DOCX 
Bilaga Föreläggande - M 28603-19 - Överklagan av beslut om partistöd KS 2019.0045.104.pdf  
Bilaga Beslut - Kf § 191 2019-11-13 - Utbetalning av partistöd för 2020 
Bilaga Reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun, § 96 - 2014-09-10.pdf 
Bilaga Utdrag ut kommunstyrelsens reglemente, s. 1 och 8.pdf 
 

Skickas till 
Akten, Förvaltningsrätten, Meddelas fullmäktige 
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§ 7/20  Dnr KS/2019/0514/260-1 

Investeringsmedel för breddning av Hammarhagsvägen 
nya anslutning till väg 73 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 300 000 kr ur investeringsramen ”Exploateringsinvesteringar 
2019 MoB, 115109” för breddning av Hammarhagsvägens nya anslutning mot väg 73.  

Ärendet 
I samband med den pågående utbyggnaden av Norviks hamn får den del av Hammarhagsvägen som 
ansluter mot väg 73 en ny sträckning i enlighet med detaljplan Dp 837.  
 
Åtgärdsvalsstudien(ÅVS) för väg 73, KS/2017/0481/331, pekar ut ett antal åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten längs sträckan Älgviken – Nynäshamns hamn. Aktuell åtgärd(nummer 24 i ÅVS) gäller en 
breddning av Hammarhagsvägen som möjliggör att separera höger- och vänstersvängande som kör ut på 
väg 73 från Hammarhagsvägen.  
 
Hammarhagsvägen är en kommunal väg och breddningen fanns inte med i den projektering av 
trafikplatsen som kommunen godkänt i granskning. ÅVS:en för väg 73 där breddningen presenterades 
som åtgärd togs fram i ett senare skede. 
 
Trafikverket och kommunen delar på kostnaderna för den tillkommande breddningen. Utbyggnaden sker 
inom Stockholms Hamnars pågående entreprenad och färdigställs under 2020.  
 
Summan om 300 000 kr utgår från en kostnadsbedömning framtagen av Stockholms Hamnar, samt 20 % 
riskpåslag. Kostnadsbedömningen baseras på Stockholms Hamnars fastställda á-prislista för 
tilläggsarbeten. Faktisk kostnad kommer faktureras för arbetet. Fördyrande risk ligger i oförutsett behov 
av bergsprängning, Stockholms Hamnar bedömer dock risken som liten.  
 
Den nya delen av Hammarhagsvägen blir en ny kommunal anläggning som förvaltas av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (MSN). Det innebär en tillkommande anläggningstillgång samt ökade 
kapitalkostnader för MSN.  
 
Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 12 000 kr med en genomsnittlig avskrivning på 25 år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 300 000 kr ur investeringsramen ”Exploateringsinvesteringar 
2019 MoB, 115109” för breddning av Hammarhagsvägens nya anslutning mot väg 73.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 300 000 kr ur investeringsramen ”Exploateringsinvesteringar 
2019 MoB, 115109” för breddning av Hammarhagsvägens nya anslutning mot väg 73.  
______ 
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§ 7/20 

Beslutsunderlag 
Bilaga Bilaga 1 kartor.pdf 
 
Skickas till: 
Msn 
Akten 
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§ 8/20  Dnr KS/2019/0518/019-1 

Utredning om ny simhall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att presentera en plan för framtida utredning av 
en ny simhall i kommunen.  

Sammanfattning 
I Nynäshamns lokalförsörjningsplans anges att kommunens simhall är i bristfälligt skick och att en 
ersättning av simhallen bör utredas. Förvaltningen föreslår att en utredning initieras.  

Ärendet 
I Nynäshamns lokalförsörjningsplans anges att kommunens simhall är i bristfälligt skick och att en 
ersättning av simhallen bör utredas. En utredning bör bland annat lämna förslag på var en ny simhall i 
kommunen bör placeras. Utredningen kan med fördel lämna flera förslag. Lokaliseringen ska beakta 
kommunens nuläge, planberedskap samt framtida fysiska planering. Förslagen till placering ska motiveras 
utförligt utifrån olika aspekter.   
 
Utredningen bör även beskriva vilka funktioner en modern simhall har samt vilka kostnader en simhall av 
olika storlek och funktioner har.  
 
Utredningen bör även belysa vilka finansieringsmöjligheter det finns samt för- och nackdelar med dessa. 
Även genomförandetiden bör belysas.  
 
Utredningen kommer att genomföras av en extern konsult efter en direktupphandling i konkurrens. 
Finansiering sker genom att ianspråkta 0,5 miljoner kr ur de medel som är kopplade till 
lokalförsörjningsplanen som finns budgeterade på finansförvaltningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

1. Uppdra till förvaltningen att genomföra en utredning om ny simhall i kommunen. 
2. Ianspråkta 0,5 miljoner kr ur de medel som är kopplade till lokalförsörjningsplanen som finns 
budgeterade på finansförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
Uppdra till förvaltningen att presentera en plan för framtida utredning av en ny simhall i kommunen.  
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§ 8/20 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar återremiss av ärendet och lämnar ett skriftligt yrkande bilaga C till protokollet.  
 
Ordförande Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Daniel Adborn (L), Bengt-Göran Pettersson (KD), 
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
1. Bifall eller avslag till återremissyrkandet. 
Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 1 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat att avslå återremissyrkandet. 
 
Proposition 2 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget. 
______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan 20191024.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 
 

Västerby  2020-01-16 
 

Återremissyrkande rörande “utredning om ny simhall”  
 

Bakgrund 
 
Med anledning av diskussioner om att Nynäshamns stad borde ha en simhall enades de politiska 
partierna MP, L, S och PPiN om en överenskommelse att utreda förutsättningarna för en simhall i 
Nynäshamns stad. Överenskommelsen ledde till ett gemensamt ordförandeförslag som beslutades 
parallellt i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Enligt projektdirektivet skulle följande utredas: 
 

• Finna en lämplig plats för simhall i Nynäshamns stad 

• Utreda hur en simhall skulle kunna komma till stånd 

• Utreda vilka ekonomiska åtaganden det skulle innebära för vår kommun 

• Utreda konsekvenserna för personalen i Ösmo simhall 

• Utreda konsekvenserna för Ösmo simhall 

 

Resultatet av utredningen presenterades 2016-10-19, “Förutsättningar för simhall i Nynäshamns stad. 
Utredningsrapport”, diarienr MSN 20160307.  
 
Utredningen konstaterar att investeringskostnaden för en ny simhall är mellan 160 och 340 mkr (2016). 
Kostnader för drift, framför allt personalkostnader och drift av anläggningen tillkommer. Om vår 
kommun skulle välja alternativet att bygga simhallen genom ett så kallat offentligt-privat-samarbete, blir 
vår kommuns årliga kostnad ungefär 12-20 mkr under loppet av 30 år (enligt beräkning 2016).  
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Tre alternativa lokaliseringar i Nynäshamns stad identifierades i utredningen:  
 

1. Kvarnängens idrottsområde 

2. Nickstadalen 

3. Frejas Holme 

 
Utredningen behandlade också olika ägande- och driftsformer, kostnader för vår kommun med olika 
typer av simhallar samt konsekvensanalys för Ösmo simhall.  
 
 
Förslag till ny utredning 
 
I tjänsteutlåtandet beskrivs att den nya föreslagna utredningen bland annat bör lämna förslag på var en 
ny simhall i vår kommun bör placeras. Lokaliseringen ska beakta vår kommuns nuläge, planberedskap 
samt framtida fysiska planering. Förslagen till placering ska motiveras utförligt utifrån olika aspekter. 
Utredningen bör även beskriva vilka funktioner en modern simhall har samt vilka kostnader en simhall 
med olika storlekar och funktioner innebär. Även olika finansieringsmodeller och för- och nackdelar med 
dessa samt genomförandetiden bör belysas i utredningen.  
 
En extern konsult ska upphandlas efter direktupphandling i konkurrens. Beräknad kostnad 0,5 miljoner 
kronor. 
 
 
Yrkande: 
 
Vi yrkar på återremiss för att följande ska åtgärdas:   
 

● Beslutsunderlaget ska kompletteras med det material som redan har tagits fram i ovan nämnda 
utredning. 
  

● Följande fråga ska besvaras: Vad saknas i den tidigare utredningen som den nya utredningen 
ska ta reda på?  

 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 
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§ 9/20  Dnr KS/2019/0517/420-2 
 

Ansökan till projekt för transportsektorns omställning  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen ska delta i projektet Fossilfritt 2030 Stockholms län under perioden 2020-2022 till en 
kostnad av 35 000 kronor per år.  

2. Bemyndiga planeringschefen att underteckna medfinansieringsintyg för projektet.   

Ärendet 
Transportsektorn står för 50 procent av växthusgasutsläppen i Stockholms län och innebär därmed en av 
de största utmaningarna för att vi ska nå våra miljö- och klimatmål. För att det nationella målet om en 
fossiloberoende fordonsflotta ska uppnås måste transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till år 
2030. Energikontoret Storsthlm, Stockholms stad, Länsstyrelsen, Region Stockholm och BioDriv Öst 
bjuder nu in länets kommuner att delta i projektet Fossilfritt 2030. Syftet med projektet är att på bred 
front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till ett hållbart transportsystem.  
 
Projektet bygger vidare på ett beprövat koncept som genomförts i Uppsala, Västmanland och 
Södermanlands län under 2017-2019. Kommunernas engagerade arbete och samverkan genom projektet 
har gett tydliga resultat. Koldioxidutsläppen minskade med cirka 12 000 ton per år, att jämföra med 
projektmålet på 2 500 ton per år. Projektet resulterade även i kraftigt ökad infrastruktur för laddning  av 
elfordon samt tankning av biogas och HVO. En fortsättning på insatsen har därför efterfrågats och ett 
nytt projekt har redan sökts i Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötlands län. 
Projektet i Stockholms län kommer att samordnas med denna insats vilket ökar genomslagskraften och 
kostnadseffektiviteten i arbetet.  
 
Utöver miljövinsten kan projektet således minska kostnaderna för varje enskild aktör. Genom tillgång till 
samordning och individuellt operativt expertstöd i arbetet samt hjälp med att söka bidrag för olika 
insatser så minskas arbetsbördan och kostnaderna för varje kommun. Vidare skapar samverkan bättre 
marknadsförutsättningar som möjliggör för näringslivet att investera i ny fordonsteknik, infrastruktur för 
tankning och laddning samt ökad produktion av förnybara drivmedel. När många offentliga aktörer 
samverkar och ställer liknande miljökrav vid upphandling av fordon, drivmedel och transporttjänster nås 
klimatmålen på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen ska delta i projektet Fossilfritt 2030 Stockholms län under perioden 2020-2022 till en 
kostnad av 35 000 kronor per år.  
2. Bemyndiga planeringschefen att underteckna medfinansieringsintyg för projektet.   

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen ska delta i projektet Fossilfritt 2030 Stockholms län under perioden 2020-2022 till en 
kostnad av 35 000 kronor per år.  
2. Bemyndiga planeringschefen att underteckna medfinansieringsintyg för projektet.   

______ 
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§ 9/20 

Beslutsunderlag 
Bilaga Inbjudan att delta i projektet Fossilfritt 2030.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
Msn 
Planeringschefen 
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§ 10/20  Dnr KS/2019/0109/061-8 

Policy om användandet av engångsplastartiklar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag om att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en policy om användandet av engångsplastartiklar.   

Ärendet 
I februari 2019 inkom ett medborgarförslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om att utreda 
möjligheterna att driva igenom ett engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen.  
 
Den 12 november beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att  
 

1. avslå medborgarförslaget 
2. förslå kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en policy om 

användandet av engångsplastartiklar som ska vara ett komplement till EU:s direktiv. 
 
I beslutsunderlaget fastslås att kommunen inte kan införa ett generellt förbud mot 
engångsplastförpackningar i hela eller delar av Nynäshamns kommun. Däremot kan kommunen reglera 
användandet av engångsplastförpackningar inom kommunal verksamhet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock inte att ett eventuellt framtagande av en policy eller andra 
ändringar kommer att kunna genomföras innan EU:s nya direktiv för engångsplastförpackningar ska 
införas i Sverige. Det direktiv som nämnden hänvisar till innebär att engångstallrikar bestick, sugrör, 
ballongpinnar och bomullspinnar av plast kommer att förbjudas i EU:s medlemsländer senast år 2021.  
 
Däremot bedömer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kommunen har möjlighet att ta fram en 
policy eller undersöka andra regleringar som komplement till förbudet. Beslut om att anta policys fattas 
av kommunfullmäktige och uppdragen kommer från kommunstyrelsen, vilket motiverar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens andra beslutssats.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag om att uppdra 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en policy om användandet av engångsplastartiklar. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga MSN_2019_0584_008-9 - Svar på medborgarförslag om att utreda engångsförpackningsförbud i en 
eller flera delar av kommunen. .msg 
Bilaga Medborgarförslag - Utreda engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen.pdf 
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§ 10/20 

Skickas till 
Akten  
MSN 
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§ 11/20  Dnr KS/2019/0414/061-3 

Svar på medborgarförslag - Att anordna en ny busslinje 
mellan Stora Vika och Ösmo som ansluter till tåg och 
bussar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter för egen del: 
 1. att lyfta behovet av en ny bussförbindelse mellan Stora Vika och Ösmo med trafikförvaltningen Region 
Stockholm 
 
2. att till kommunstyrelsen dokumentera och rapportera resultat från möten med trafikförvaltningen 
Region Stockholm rörande att-sats 1.  

Särskilt yttrande  
Särskilt yttrande från Patrik Isestad (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S)  bilaga E.  

Bakgrund 
Enligt KS/2019/0414/061-2 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten för 
medborgarförslaget gällande att anordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo till 
kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Medborgarförslaget föreslår att en ny busslinje anordnas mellan Stora Vika och Ösmo som ansluter till 
tåg och direktbussar mot Stockholm. 

Kollektivtrafik och kommunen 
Trafikförvaltningen Region Stockholm har det övergripande ansvaret för kollektivtrafikförsörjningen i  
länet och i Nynäshamns kommun är det Nobina som är bussoperatör. I dagsläget finns en buss som 
trafikerar Stora Vika, 848, och som går mellan Västerhaninge station och Nynäshamns station. Linje 
848:s tidtabell är anpassad till pendeltåg till/från Stockholm vid Västerhaninge station samt vid 
Nynäshamns station. Det är ett flertal faktorer som vägs in när linjesträckningar och turtäthet bestäms, 
som till exempel befolkningsunderlag, passning till pendeltåg och vägstandard.   
 
Kommunen har själv inte rådighet över exakt hur kollektivtrafiken ska gå men har ett flertal 
styrdokument som syftar till att främja ett ökat kollektivtrafikresande. Nedan redogörs för ett antal 
exempel. 
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§ 11/20 
 
I Trafikplan för Nynäshamns kommun anges en prioritetsordning av trafikslag enligt följande ordning för 
att bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem: 
 

1. Gångtrafik 
2. Cykeltrafik 
3. Kollektivtrafik 
4. Biltrafik 

Tydliga prioriteringar ska göras för att öka attraktiviteten för gång-, cykel-, och kollektivtrafiken och 
prioriteringarna bör även påverka lokaliseringar av verksamheter.  
 
Enligt Klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun och mål 2.1 ska andelen biltrafik i Nynäshamn 
minska med minst 10 % till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik (jämfört med 2015). Mål 2.2 anger 
att kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all planering och bebyggelse. 
 
I Översiktsplan för Nynäshamns kommun finns ett antal riktlinjer för trafik och hållbart resande som 
bland annat anger att: 
 

• Gång- och cykelbanor till skolor och arbetsplatser, till hållplatser för kollektivtrafik samt till andra 
viktiga målpunkter ska prioriteras liksom cykelparkering vid målpunkterna. 

• All ny bebyggelse lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 1 000 meter från 
station för spårbunden kollektivtrafik (fågelvägen). 

• Möjligheterna att gå, cykla och åka med kollektiva färdmedel ska vara goda och inbjuda till 
hållbara resor oavsett avstånd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat och att kommunstyrelseförvaltningen 
ges följande uppdrag: 
1. att lyfta behovet av en ny bussförbindelse mellan Stora Vika och Ösmo med trafikförvaltningen Region 
Stockholm 
2. att till kommunstyrelsen dokumentera och rapportera resultat från möten med trafikförvaltningen 
Region Stockholm rörande att-sats 1. Det skriftliga yrkandet  fogas till protokollet som bilaga D. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
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§ 11/20 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till medborgarförslaget. 
2. Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 
 
Proposition 1 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag eller bifall till 
medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 2 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande om 
uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
tilläggsyrkandet.  
______ 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Medborgarförslag - Att anordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som ansluter till tåg 
och bussar.pdf 
 

Skickas till 
Akten  
Förslagsställaren 
Planeringschefen 
 



  

Särskilt yttrande, 11/20 Svar på medborgarförslag – Att 

anordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som 

ansluter till tåg och bussar.  

 

I dagsläget trafikeras Stora Vika inte med någon direktbuss till Ösmo utan att trafikant 

behöver byta buss. Resväg mellan Stora Vika och pendeltågsanknytning mot Stockholm 

beräknas till mellan 31 minuter upptill 44 minuter.  

Med en effektiv kollektivtrafik som satsar på fler bussar till landsbygden skulle leda till ett 

större intresse hos barnfamiljer att bo på landet. Idag har Stockholms regionen ett negativt 

inrikes flyttnetto, fler flyttar ut från regionen än till regionen. I Stockholm är det trångt och 

dyrt vilket gör att människor väljer att bort Stockholm.  

En utökad kollektivtrafik kan göra Stora Vika än mer attraktivt och stärka efterfrågan på fler 

bostäder. Regionen behöver ta sitt ansvar och stärka kollektivtrafiken från och till 

landsbygden.  

Om regionens politiska styrelse med M, L, KD, C och Mp istället satsar på fler bussar till 

landsbygden skulle det leda till ett större intresse hos barnfamiljer att bo på landet. Barnen 

kan då ta sig till och från fritidsaktiviteter utan att föräldrar behöver köra barnen till staden.  

En utökad kollektivtrafik med buss från Stora Vika till Ösmo kommer förbättra samhället och 

miljön istället för att bilen måste användas till jobbet. 

Det är inte bra när det bara är stadsperspektiv i de regionala besluten och när 

landsbygdsperspektiven inte tas med. Socialdemokraterna stödjer medborgarförslaget att 

Nynäshamns Kommun i samarbete med Regionen verkar för en busslinje mellan Stora Vika 

och Ösmo som ansluter till tåg – direkt bussar mot Stockholm.  

Socialdemokraterna yrkar därför bifall till medborgarförslaget – Att anordna en Ny busslinje 

mellan Stora Vika och Ösmo.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Patrik Isestad 

Inger Andersson 

Janice Boje Junerud 

Ola Hägg 

Lars-Åke Lundin 
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§ 12/20  KS/2019/0158/265  
 

Information om Örens naturreservat 
 
Peter Svedberg markförvaltare, Hann Lilja kommunekolog, Martin Olofsson ekolog planenheten och 
Daniel Hjertton konsult bygglovenheten informerar om projekt Ören.  
 
Information lämnas om projektet och bakgrunden till projektet. Naturreservatet Ören bildades genom 
beslut i kommunfullmäktige 2009-02-11. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats ett extra 
anslag på 0,6 miljoner för 2019 för att revidera reservatsföreskrifterna och att utöva tillsyn för att öka 
tillgängligheten till strandlinjen.   
_______ 
 
Kopia: Akten 
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§ 13/20 
 

Information om Nynas AB 
 
Ekonomichef Dan Olén informerar om Nynas AB rekonstruktions påverkan på VA-kollektivets ekonomi. 
______  
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§ 14/20  KS/2020/0089/008 
 

Kansliavdelningen informerar 
 
Kommunjurist Sanna Jansson informerar om dokumentdefinitioner och dokumenthierarki. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 § 119 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta 
en beskrivning av kommunens dokumenthierarki, med en begreppsförklaring av vad som är styrande 
dokument och vad som är stödjande/vägledande dokument. Kommunstyrelsen beslutade vidare 2017-03-
29 § 71 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med en sammanställning av 
samtliga styrdokument, samt information om när de antogs och senast reviderades.  
 
Uppdragen hanterades som ett ärende och behandlades av kommunstyrelsen 2018-09-05 § 167.  
Beskrivning av kommunens styrdokument och styrdokumentshierarki redovisades i tjänsteskrivelse 2018-
09-05. Sammanställning av styrdokument med information om när de antogs och senast reviderades 
redovisades i bilaga till tjänsteskrivelse 2018-09-05. 
 
Riktlinje för styrdokument antogs av kommunfullmäktige 2018-09-19 § 139.  
______ 
 
Kopia: Akten
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§ 15/20  KS/2020/0031/008 

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
 
Planeringschef Mikael Gustafsson informerar om följande ärenden:  
 
Björsta 
Landfjärden 
Valkyrian 
Spångbro brandstation 
Segersäng 
_______ 
 
Kopia: Akten
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§ 16/20  KS/2020/0032/008 
 

Rapport näringslivsfrågor 
 
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om följande aktiviteter: 
 
Stockholm Archipelago 
Road2science utvärdering 
Informationsmöte näringsliv södra Ösmo  
Studiebesök från Vaxholm – deltagare näringslivsberedningen och näringslivschef 
 
Följande aktiviteter är på gång: 
12 februari Havs- och vattenmyndighetens projekt ”Tre skärgårdar” och delprojektet ”Innovation”: 
workshop och innovationsstöd. 
 
20 februari Presentation handlingsplan och kommundirektör 
 
27 februari Dukat bord: finansiellt stöd och rådgivning till företag 
 
27 februari temakväll: Lokala smaker och produkter 
______ 
 
Kopia: Akten 
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§ 17/20  Dnr KS/2020/0003/002-1 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2019/0305/229-24 
Planeringschefens beslut om att återta ansökan om bygglov på sökandens begäran, Nynäshamn 2:1. 
 
KS/2017/0002/059-46 
Kommundirektörens beslut att inte avge något yttrande över remiss om ändrade föreskrifter och 
allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
 
KS/2019/0521/233A-4 
Planeringschefens beslut om bygglov och startbesked för skylt. 
 
KS/2017/0002/059-46 
Kommundirektörens beslut om godkännande av överlåtelse av markförläggningsavtal.  
 
KS/201970012/022-22 
Kommundirektörens beslut om förordnande av tjänsteman i beredskap TIB. 
 
KS/2019/0051/229-150 
Mark- och exploateringschefen har avgett yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten Trehörningen 3, Nynäshamn. 
 
KS/2019/0051/229-153 
Planeringschefen har avgett yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus inom 
fastigheten Storbygården 1:43, Nynäshamns kommun. 
 
KS/2019/0051/229-154 
Planeringschefen har avgett yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelförråd inom 
fastigheten Via 4, Nynäshamns kommun. 
 
Vid sammanträdet finns möjlighet att ta del av följande information från HR-avdelningen: 

- Pärm med anställningsavtal 
- Pärm med tjänstledighet enligt pensionspolicyn 
- Pärm med facklig tid Lärarförbundet/LR 
- Pärm med facklig tid övriga fackförbund 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 
_______ 
 
Kopia: Akten 
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§ 18/20  Dnr KS/2020/0030/069-1 
 

Skrivelser och beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2019/0027/042-12 
Protokoll från Södertörns upphandlingsnämnd, anmälan av delegationsbeslut, § 56/2019.  
 
KS/2019/0027/042-11 
Protokoll från Södertörns upphandlingsnämnd, ekonomisk uppföljning,  § 54/2019. 
 
KS/2019/0027/ 
Protokoll från Södertörns upphandlingsnämnd, beslut om strategi och budget år 2020, § 52/2019. 
 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2019-12-06.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna. 
_____ 
 
Kopia: Akten 
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§ 19/20  Dnr KS/2020/0033/008-1 
 

Cirkulär 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär 19:59 från Sveriges Kommuner och Regioner. Budgetförutsättningar för åren 2019 - 2023 
 
Cirkulär 19:48 från Sveriges Kommuner och Regioner. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Budgetförutsättningar för åren 2019–2023  - Viktig information från SKL, cirkulär 19.59.pdf 
Bilaga Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Viktig information från SKR (cirkulär 
19.48).pdf 
______ 
 
Kopia: Akten 
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§ 20/20  KS/2019/0335/006 
 

Nästa sammanträde 13 februari och ändrad dag för 
kommunstyrelsens temadag 26 mars 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra sammanträdesdag för kommunstyrelsens temadag den 26 mars till 
den 27 mars kl 09.00. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 13 februari 2020 kl 09.00 och är en temadag, temadagen 
planeras som en heldag.  
 

Yrkande 
Ordförande Harry Bouveng (M) föreslår kommunstyrelsens temadag den 26 mars som är planerad som 
en halvdag ändras till den 27 mars kl 09.00. 
 
Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.  
________ 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
Ekonomichefen 
Kopia: Akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21/20 KS/2020/0079/001 
 

Övriga frågor 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för beredning. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende om konsekvenser av indelningsändring – uppdrag om 
utredning,  KS/2020/0079/001-1. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelseförvaltningen 
för beredning. 

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla yrkandet.  
______ 
 
Kopia: Akten 
 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 34 
Kommunstyrelsen 
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2020-01-16 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22/20 KS/2018/0499/101 
 

Information om genomlysningen av kommunens 
organisation 
 
Johan Grip Startpoint lämnar en statusrapportering till kommunstyrelsen av genomlysningen av 
kommunens organisation. 
_______ 
 
Kopia: Akten 
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