
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2020-03-27   
 

      
     

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-03-27 
Anslaget sätts upp: 2020-03-30   Anslaget tas ned: 2020-04-21 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Matilda Ekh   

Plats och tid 
Nynäshamns gymnasium, Kvarnvägen 4 Nynäshamn, Sal A1, 2020-03-27 kl. 09:00-12:37. 

Mötet ajourneras 10:10 till 10:25 

Beslutande 

Harry Bouveng (M), ordförande Janice Boije Junerud (S), deltar på distans 
Daniel Adborn (L), deltar på distans Bernt Månsson (V) 

Tommy Cumzelius (M), deltar på distans Lena Dafgård (SN) 
Bengt Göran Pettersson (KD) Patrik Isestad (S) 

Jean-Claude Menot (SD), tjänstgör istället för 
Donald Löfving (SD) till och med § 93 

Lars-Åke Lundin (S), deltar på distans istället för 
Inger Andersson (S) 

Agneta Tjärnhammar (M), deltar på distans 

istället för Theresia Bergendahl (M) 

Göran Bergander (S), deltar på distans istället för 

Donald Löfving (SD) § 94 

Icke tjänstgörande ersättare 

Agneta Tjärnhammar (M), deltar på distans Göran Bergander (S) § 87- § 93, deltar på distans 
Per Ranch (SN), deltar på distans Ola Hägg (S), deltar på distans 

Emma Solander (MP), deltar på distans  
 

Övriga deltagare 

Fysiskt närvarande: 

Carolina Pettersson, kommundirektör Christian Wigren, kanslichef 
Dan Olén, ekonomichef Lina A. Kihlblom, förvaltningschef BUF 

Alf Olsson, förvaltningschef MSN Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 

Sanna Jansson, kommunjurist Matilda Ekh, sekreterare 
Mikael Gustavsson, planeringschef Sanja Batljan, VD Nynäshamnsbostäder, till och 

med 09:40 
Inger Andersson (S) David Ulmér, lokalstrateg 

Anna Levén, mark- och exploateringsingenjör  
§ 89-§ 94 

 

 

Deltar via Skype/telefon: 
Marcus Svinhufvud, ordförande BUN Antonella Pirrone (KD) 

Göran Palmedal, revisor Bernt Högberg, revisor – till och med 10:40 
Linn Marsten, personalchef Karin Ferm, revisor 

Jonas Karlsson, näringslivschef Carolina Wallberg, controller 

Marie Ekenstierna, controller Anna Fröström, ekonom 

Paragrafer 

§§ 87-94 

Justeringens plats och tid 

Nynäshamns gymnasium 2020-03-27 kl. 13:30 
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Underskrifter 

 
 

 
 

Harry Bouveng (M)  Bengt-Göran Pettersson (KD) 

ordförande  justerare  
 

 
 

 
 

Patrik Isestad (S)  Matilda Ekh  

Justerare  sekreterare 
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Innehållsförteckning               

 
 

§ 87 
 

§ 88 

 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 
 

§ 89 Årsredovisning 2019 - Nynäshamns kommun 

 
§ 90 Årsredovisning 2019 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

 
§ 91 Remissyttrande KS på Alliansens budgetdirektiv 2021-2024 

 

§ 92 Erbjudande markförvärv Nynäshamn 2:136 
 

§ 93 
 

§ 94 

Investering, Sunnerby förskola mm 
 

Övriga frågor 
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§ 87/20 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg under § 94 Övriga frågor: 

 
- Kommundirektör Carolina Pettersson ger information om Trygghetsrådet samt situationen med 

pandemin Covid-19. 

- Väckta ärenden från Bernt Månsson (V) om  
o Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer 

o Subventionerade skolluncher på restauranger.  
 

______ 
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§ 88/20  Dnr KS/2019/0539/042-6 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens huvuduppgift är att utöva styrning, samordning och ge stöd till 
kommunens verksamheter, samt förse kommunstyrelsen med underlag och verkställa fattade beslut.   

Förvaltningen har under året arbetat med projekt och utveckling med syfte att ständigt öka kvalitet på 

service, för kommunens verksamheter och invånare.  
 

I maj genomfördes ett EU-val, en stor logistisk utmaning som genomfördes rättssäkert och med ett 4,7% 
större valdeltagande än tidigare EU-val.  

 
Omfattningen av arbete kring kommunens säkerhet har växt under året. I maj genomfördes en risk- och 

sårbarhetsanalys för extraordinära händelser med alla förvaltningar. Kommunen deltog i övningen 

Havsörn tillsammans med tre län. Tre medborgardialoger har genomförts tillsammans med polis och 
räddningstjänst. 

 
Ett nytt ekonomisystem har upphandlats och ett aktivt arbete med implementering samt framtagande av 

en ny kodplan pågår. Driftstart av systemet är planerad den första april 2020. Parallellt har nya 

ekonomistyrningsriktlinjer, med finansiella mål, arbetats fram och beslutats. 
 

Avstämningsrapporten för projektet Hälsofrämjande arbetsliv godkändes under sommaren av ESF-rådet, 
vilket innebar att projektet kunde gå in i genomförandefasen. Målgruppen omfattar 1000 personer i 
Nynäshamns kommun. Insatserna OSA-dialogen som står för organisatorisk och social arbetsmiljö, och 

Tidig upptäckt och förhindra sjukfrånvaro har omfattat ledningsgrupper samt ett större antal chefer, 

medarbetare och skyddsombud. Insatsen Hälsofrämjande ledarskap startade senare under hösten och 

har hittills engagerat 225 deltagare. 
 

En förbättrad rehabiliteringsprocess och ett intensivt arbete att rehabilitera kommunens chefer har 
resulterat i att den långa sjukfrånvaron minskat kraftigt.  

 

I april öppnade kontaktcenter upp sin verksamhet i Ösmo, för ökad tillgänglighet och service. Tyvärr har 
besöksfrekvensen varit låg under året. 

 
KF beslutade under året att anta Strategi för ett bättre företagsklimat, vilket är en milstolpe i arbetet för 

ökad tillväxt och ett bättre företagsklimat. Ett aktivt pressarbete som ökat kommunens synlighet i media 

samt en ökad efterfrågan på kommunikationsstöd, har lett till att organisationen upplevs som mer 
tillgänglig och professionell. 
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§ 88/20 

 
Kommunstyrelsen visar för 2019 ett positivt resultat på 28,1 miljoner kronor, vilket är 20,5 miljoner bättre 

än årets budget. Under året har verksamhetsområdet mark-och exploatering gjort ett stort överskott på 

grund av försäljning och byte av mark och fastigheter till ett högre värde än beräknat i budget.  
Förvaltningen har under året aktivt valt att ej tillsätta flera vakanta tjänster, bland annat på Ekonomi-, 

HR-, Kansli- och Planeringsavdelningen. Även politiska sekreterare har anställts i lägre grad än 
budgeterat. En del projekt och uppdrag har skjutits på framtiden eller prioriterats bort. Ytterligare en 

orsak till det positiva överskottet är att hälsoinsatser inklusive företagshälsan genomgått en upphandling 

under hösten, arbetssättet har då förändrats under perioden till att använda mer interna resurser.  
 

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen och dess avdelningar. En rapportering och 
bedömning är gjord utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019 och respektive avdelnings 

åtagande och aktiviteter. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 

Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019. 

_______ 
 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen ver 1.02.pdf 
- Bilaga 1 Exploateringsredovisning 2019.pdf 

Skickas till 

Akten  
KSFlg 
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§ 89/20  Dnr KS/2020/0022/042-2 

Årsredovisning 2019 - Nynäshamns kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen  

1. Föreslår kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019. 

2. Föreslår kommunfullmäktige att besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat på       
-2,1mkr inte ska göras. 

3. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och dess 
helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2019 varit förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet delges fullmäktige.  

Särskilt yttrande 

Patrik Isestad (S) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet som bilaga A 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet. 

 

Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och 
revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och 

fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat på       
-2,1mkr inte ska göras. 

3. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och dess 
helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2019 varit förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet delges fullmäktige.   

Föredragningar  

Under föredragningarna används Power Point presentationer, dessa presentationer kommer efter 

sammanträdet att skickas ut till ledamöterna och ersättarna. 

 
Nynäshamnsbostäder kl 09.25-09.40 

Sanja Batljan, VD för Nynäshamnsbostäder föredrar Nynäshamnsbostäders verksamhetsberättelse för 
2019. 

 
Kommunens och kommunstyrelsens resultat kl 09.40-10.10 

Ekonomichef Dan Olén föredrar kommunens årsredovisning för 2019. 

 
Socialnämndens verksamhetsberättelse kl 10.30-10.50 

Kommundirektör Carolina Pettersson föredrar verksamhetsberättelsen för 2019. 
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§ 89/20 

 
Barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse kl 

10.50-11.30 

Lina A. Kihlblom, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen föredrar båda nämndernas 
verksamhetsberättelser.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse kl 11.30-11.45 

Alf Karlsson, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar nämndens 

verksamhetsberättelse. 
 

 
_______ 

Beslutsunderlag 

- Nynäshamn Årsredovisning 2019.pdf 
- Nynäshamnsbostäder AB Årsredovisning 2019.pdf 

- Nynäshamnsbostäder AB - Revisionsberättelse 2019.pdf 
- Tegeltraven Holding AB - Årsredovisning 2019.pdf 

- Tegeltraven Holding AB Revisionsberättelse Årsredovisning 2019.pdf 

- Protokoll – C-sam, F-sam KSF 2020-03-24 inkl. bilagor 

Skickas till 

Akten 
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§ 90/20  Dnr KS/2020/0024/042-2 

Årsredovisning 2019 - Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 

miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2019. 

Ärendet 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 

verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2019. Redovisningen omfattar det ekonomiska 
resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 

Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 

miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2019. 
 

_______ 

Beslutsunderlag 

- SMOHF Årsredovisning 2019.pdf 

- SMOHF Protokoll 200225pdf.pdf 
- SMOHF Revisorsrapport ÅR2019.pdf 

Skickas till 

Akten 
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§ 91/20  Dnr KS/2020/0021/041-2 

Remissyttrande KS på Alliansens budgetdirektiv 2021-
2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga remissvaret till handlingarna. 

Särskilt yttrande 

Patrik Isestad (S) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet som bilaga B 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit Alliansens budgetdirektiv. Kommunstyrelsen har i direktivet 

blivit ombed ge sin bild av hur det ekonomiska läget givet direktivets fördelning av kommunbidraget i 
förhållande till kommande demografiska och verksamhetsmässiga behov inom styrelsens verksamheter. 

Förvaltningen har berett ärendet och presenterar sitt resultat i bilagd rapport.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga remissvaret till handlingarna. 

 
 

________ 

Beslutsunderlag 

- Remissyttrande KS MoB 2021-2024 ver 1.0.pdf 

- KS-2020-0021-041-1 Budgetdirektiv Mål och Budget 2021-2024.pdf 
- Protokoll – C-sam, F-sam KSF 2020-03-24 inkl. bilagor 

Skickas till 

Akten 
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§ 92/20  Dnr KS/2019/0548/252-2 

Erbjudande markförvärv Nynäshamn 2:136 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till att förvärva fastigheten Nynäshamn 2:136 men 

rekommenderar Stockholms stads exploateringskontor att sälja till kommunens bostadsbolag AB 

Nynäshamnsbostäder. 

Ärendet 

Kommunen har fått förfrågan om att köpa fastigheten Nynäshamn 2:136 som ägs av Stockholms stads 

exploateringskontor. Marken omfattas av pågående detaljplan för Guldbröllopsminnet 1 och 2, m.fl. och 
ska prövas för radhus alternativt kedjehus. SVEFA har i juni 2019 värderat marken till 2 700 000 kr. 

 
Stockholms stads exploateringskontor är en av tre markägare/byggherrar i detaljplaneprojektet, vilka står 

för 1/3 vardera av planläggningskostnaderna. De andra två är Micasa fastigheter i Stockholm AB, som 
äger Guldbröllopsminnet 1 och 2, och NCC Property Development AB, som (enligt avtal med kommunen) 

är blivande ägare av Nynäshamn 2:1 (del av). 

 
Samtliga tre byggherrar har under hösten 2019 uttryckt tveksamheter inför planarbetets fortsättning.  

Stockholms stad vill sälja sin mark och överlåta sin del av planläggningsavtalet till annan aktör. Den här 
typen av projekt ligger utanför deras prioriterade verksamhet. NCC tror sig inte kunna utveckla småhus 

med tillräcklig lönsamhet under rådande konjunkturförhållanden. NCC har uttryckt intresse för att få 

pröva flerbostadshus och/eller någon form av vård-/äldreboende på platsen. Detta ryms dock inte inom 
nuvarande planuppdrag och avsågs inte i avtalet mellan NCC och kommunen. Micasa vill i första hand 

utveckla Hamnvikshemmets befintliga vårdverksamhet på Guldbröllopsminnet 1, vilket kan göras inom 
gällande detaljplan. Deras intresse för bostadsutveckling på Guldbröllopsminnet 2 är sekundärt och om 

planarbetet avstannar vill de söka bygglov enligt nuvarande bestämmelser.  
 

Stockholms stads exploateringskontor erbjuder i första hand Nynäshamns kommun att köpa marken i 

projektet. I andra hand går erbjudandet till NCC Property Development AB och i tredje hand avser de gå 
ut på den öppna marknaden. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen har den 19 mars 2020, § 70, beslutat att återremittera ärendet för att klargöra följande 
till kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars:  

- AB Nynäshamnsbostäders intresse av marken,  

- Eventuellt ansvar för att riva baracker och kostnad för detta,  

- Fornminnen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inte förvärva fastigheten Nynäshamn 2:136. 
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§ 92/20 

Yrkanden  

Ordförande Harry Bouveng (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att tacka nej till att förvärva 
fastigheten Nynäshamn 2:136 men rekommenderar Stockholms stads exploateringskontor att sälja till 

kommunens bostadsbolag AB Nynäshamnsbostäder. 
 

Agneta Tjärnhammar (M), Bernt Månsson (V), Jean-Claude Menot (SD) samt Lena Dafgård (SN) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till ordförande Harry Bouvengs (M) förslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförande Harry Bouvengs (M) förslag. 

 
________ 

Beslutsunderlag 

- Bil Karta Nynäshamn 2:136.docx 
- Beslut - Ks au § 39 2020-03-05 - Erbjudande markförvärv Nynäshamn.pdf 

Skickas till 

Akten 
Mark- och exploateringschef Nynäshamns kommun 

Planeringschef Nynäshamns kommun 
 

Stockholms stad:       
Avdelningschef Daniel Roos 

Exploateringskontoret 

Avdelningen för Mark och värdering 
Box 8189, 104 20 Stockholm 
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§ 93/20  Dnr KS/2019/0097/291-14 

Investering, Sunnerby förskola mm 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag 
framtaget detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, 

§ 62.  

3. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 

miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  
 

Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av 
projektet som bland annat innebär en hyresförändring. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget återremissyrkande. 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

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

Protokollsanteckning 

Förändringen av inriktning i projektet innebär att upparbetade projekteringskostnader om ca 9,5 miljon kr 

kommer att belasta barn- och utbildningsnämndens resultat, BUN § 6/2019. Kommunstyrelsen bör notera 
detta samt överväga åtgärder för att komma till rätta med de uppkomna kostnaderna. 

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick i 25 oktober 2018, § 138/2018, en beställning från barn- och 
utbildningsnämnden, att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnad till förskola av 

Sunnerbyskolan i lokalerna där årskurs 7-9 fanns innan flytten till Vanstaskolan. Anledningen till 
ombyggnationen är att Sunnerby förskola planeras tömmas på grund av inomhusmiljöproblem.  

Den 23 januari 2019, § 6/2019, beslutade barn- och utbildningsnämnden att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra om- och tillbyggnationer för en förskola och matsal. Vidare 

föreslog barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare medel till projektet.  

Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2019, § 62/2019, att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att verkställa ombyggnationerna av Sunnerbyskolan till förskola, matsal och 

verksamhetsanpassning och tilldelades en budgetram om 49 miljoner för att starta upp arbetet med 
detta. 

 

Projekteringen av förskolan och intilliggande skoldel samt renovering/verksamhetsanpassning av hus C, 
är klar till en kostnad av 19,5 miljoner kronor. För att färdigställa förskolan och renovering av hus A 

beräknas kostnaden till 55,5 miljoner kronor. Detta innebär att kostnaden enligt kalkyl uppskattas till 
totalt 76 miljoner kronor för den första delen av projektet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

föreslog därför en utökning av investeringsmedel. Ärendet återremitterades av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den 21 januari 2020, § 10/2020. I återremissen beslutades att förvaltningen 
gavs i uppdrag att ta fram alternativa förslag till en nybyggd separat förskola i anslutning till 

Sunnerbyskolan och nybyggd separat matsal i anslutning till Sunnerbyskolan. Vidare ska miljö- och  
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 93/20 

 
samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen göra en bedömning 

av ekonomiska konsekvenser av att ersätta befintlig skola i Sunnerby med en ny skolbyggnad och de 

framtida kapacitetsbehov när det kommer till skolor och förskolor i Sorunda. Detta ska resultera i en 
långsiktig plan för befintliga och nya byggnader i Sorunda. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, utöver det ursprungliga förslaget, arbetat fram fem förslag 

på nybyggnad av förskola och matsal. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om ett av 

förslagen, som innebär att en ny konceptförskola byggs i Sunnerby. I förslaget pausas arbetet med 
matsal och renovering samt verksamhetsanpassning av skolan. Barn- och utbildningsnämnden har 

tillstyrkt förslaget, BUN § 43/2020.  
 

Sammantaget innebär detta att istället för att renovera skolan och bygga in en matsal och förskola i 
skolan byggs istället en separat konceptförskola likt Cykelskogen på samma fastighet. I övrigt pausas 

renoveringen av skolan och arbetet med matsal. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag   

    framtaget detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25,   

    § 62.  

3. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46  
    miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.  

 

Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av 
projektet som bland annat innebär en hyresförändring. 

Yrkanden 

Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet återremitteras och att: 

- De olika alternativen presenteras på ett konsekvent sätt, så att t.ex. förskola och ev. matsal 

kommer i samma ordning. 
- Text och prisuppgifter för respektive förslag presenteras tillsammans 

- Det tydligt framgår om alternativen innehåller samma sak, t.ex. matsal eller inte matsal och typ 
av matsal 

- De olika delposterna för respektive förslag räknas ihop 

- Minst tre förslag väljs ut med utgångspunkt i bästa pris, kvalitet och leveranstid från SKR:s 
ramavtal och presenteras med specifikation om vad som ingår och prisuppgifter. 

 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag men med ett tillägg att uppdra till kommundirektör 

att i samverkan med andra berörda förvaltningar skyndsamt ta fram tillfälliga lokaler för verksamheten i 

Sunnerby förskola senast inför skolstarten ht-2020. 
 

Bengt-Göran Pettersson (KD) och Jean-Claude Menot (SD) instämmer med Patrik Isestads (S) förslag. 
 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2020-03-27 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till återremissyrkandet 
 

Proposition 2 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag 

 

Proposition 3 
Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande 

Proposition 

Proposition 1 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 

Proposition 2 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 

beslutar bifall till förvaltningens förslag 

 
Proposition 3 

Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

_________ 

Beslutsunderlag 

- MSN-2019-0107-291-39 Återremitterat ärende - Sunnerby investering 1022878_5_1.pdf 

- MSN-2019-0107-291-39 Kalkyl 0 - Sunnerbyskolan Förslag E 1024140_1_1.pdf 
- § 59 MSN 2020-03-17.pdf 

- Preliminär Betalplan - Sunnerby Förslag E.pdf 

- BUN_2018_0181_610-18 - Förändring av pågående projekt på Sunnerbyskolan för Sunnerby 
förskola.msg 

- BUN Tjänsteskrivelse - Förändring av pågående projekt på Sunnerbyskolan för Sunnerby 
förskola.pdf 

- Utvärdering Cykelskogen.pdf 

- Beslut BUN § 43-20 Förändring av pågående projekt på Sunnerbyskolan för Sunnerby 
förskola.pdf 

Skickas till 

Akten  

 

 
 

  



















 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-03-27 
 

Återremissyrkande investering Sunnerby förskola m.m. 

Bakgrund 

 
Vi hänvisar till tjänsteutlåtande KS/2019/0097/291-14 daterat 2020-03-20.  
 
Som svar på tidigare återremitterat ärende har miljö- och samhällsförvaltningen tagit fram fem förslag. I 
barn- och utbildningsnämnden lades handlingarna på bordet, vilket gjorde det omöjligt att sätta sig in i 
de fem förslagen. Vi yrkade då avslag till förslag E, som var förvaltningens förslag till beslut. Vi anmälde 
en protokollsanteckning att när det gäller nybyggnationer eller liknande fastighetsärenden ska flera 
alternativ av dem som SKR (Sveriges kommuner och regioner, tidigare SKL) har upphandlat finnas med 
bland förslagen.  
 
Nu har vi haft större möjligheter att hinna läsa igenom och analysera de fem förslagen, eftersom ärendet 
bordlades på förra kommunstyrelsen, då handlingen också lades på sittande bord.  
 
Vi anser att beslutsunderlaget har allvarliga brister och det gäller inte minst Förslag D: Förskola 
upphandlad via nya SKR ramavtal för förskolebyggnader och ny fristående matsal med 
tillagningskök för skolan.  
 
I SKR:s ramavtal finns det elva olika förslag från olika leverantörer. Vad vi kan utläsa av beskrivningen 
av förslag D, finns ett av dessa elva förslag beskrivet enligt följande (s. 8): “Kostnad på 40 miljoner för 
förskola och 27 miljoner till matsal. I dagsläget är det osäkert vad som ingår i kostnaden för den 
upphandlade förskolan. Total investeringskostnad uppskattas till 67 miljoner.” Vi kan inte förstå hur man 
har kommit fram till dessa siffror, eftersom det är elva förslag med olika kostnader. Man måste självklart 
tillfråga respektive leverantör vad som ingår och kostnaden för det och då får man svar på det.  
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Under för- och nackdelar står följande:  
 

● “Genomarbetade lösningar till synes skäliga priser. Upphandlingsförfarandet till skillnad mot 
Alternativ A förväntas gå snabbare.” Hur kan man yttra sig om prisernas skälighet utan att 
specificera vilket av elva alternativ man menar? 
 

● “Beroende på vilken ramavtalsentreprenör vi får, vet vi inte hur vår förskolebyggnad kommer se 
ut. Vi vet väldigt lite om vad som ingår i skrivandes stund.” Det är ju självklart kommunen som 
bestämmer vilken leverantör bland ramavtalen de vill avropa från. Beträffande att “vi vet väldigt 
lite om vad som ingår i skrivandes stund”, så visar det på brister i beslutsunderlaget. Det är 
dessa uppgifter som beslutsunderlaget ska innehålla. Vi har själva tillfrågat flera leverantörer och 
fått fullständiga uppgifter på ett par dagar. “Det vi vet ingår är grund och viss del av 
verksamhetsanpassningar. Inga markarbeten, utesov, solceller etc.” Detta varierar naturligtvis 
också mellan de olika förslagen i SKR:s ramavtal. Man kan inte utgå från det generellt utan man 
måste titta på respektive alternativ. Om det är något som saknas, är det också möjligt att göra 
tilläggsbeställningar till det alternativ man har valt, t.ex. solceller till Cykelskogens förskola, vilket 
saknades från början.  
 

● “Förvaltningens och verksamhetens gemensamma uppfattning är att SKR Ramavtal är intressant 
men saknar trygghet som i förslag A.” Vi kan inte förstå hur ett förslag som finns i SKR Ramavtal 
kan vara mer otryggt än något annat?  

 
Vi anser också att förslagen är otydligt beskrivna, eftersom det i vissa förslag ingår en matsal 
och i andra förslag saknas matsalen. Kostnaderna för de olika förslagen blir då inte jämförbara 
och det är svårt att förstå skillnaderna mellan de olika förslagen.  
   
 
Yrkande: 
 
Vi yrkar att:  

 
● de olika alternativen presenteras på ett konsekvent sätt, så att t.ex. förskola och ev. 

matsal kommer i samma ordning. 
● text och prisuppgifter för respektive förslag presenteras tillsammans 
● det tydligt framgår om alternativen innehåller samma sak, t.ex. matsal eller inte matsal 

och typ av matsal 
● de olika delposterna för respektive förslag räknas ihop 
● minst tre förslag väljs ut med utgångspunkt i bästa pris, kvalitet och leveranstid från 

SKR:s ramavtal och presenteras med specifikation om vad som ingår och prisuppgifter.  
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-03-27  
 

Särskilt   yttrande   investering   Sunnerby   förskola   m.m.  

Bakgrund  

 
Vi   hänvisar   till   tjänsteutlåtande   KS/2019/0097/291-14   daterat   2020-03-20.   
 
Som   svar   på   tidigare   återremitterat   ärende   har   miljö-   och   samhällsförvaltningen   tagit   fram   fem   förslag.   I  
barn-   och   utbildningsnämnden   lades   handlingarna   på   bordet,   vilket   gjorde   det   omöjligt   att   sätta   sig   in   i  
de   fem   förslagen.   Vi   yrkade   då   avslag   till   förslag   E,   som   var   förvaltningens   förslag   till   beslut.   Vi   anmälde  
en   protokollsanteckning   att   när   det   gäller   nybyggnationer   eller   liknande   fastighetsärenden   ska   flera  
alternativ   av   dem   som   SKR   (Sveriges   kommuner   och   regioner,   tidigare   SKL)   har   upphandlat   finnas   med  
bland   förslagen.   
 
Nu   har   vi   haft   större   möjligheter   att   hinna   läsa   igenom   och   analysera   de   fem   förslagen,   eftersom   ärendet  
bordlades   på   förra   kommunstyrelsen,   då   handlingen   också   lades   på   sittande   bord.   
 
Vi   anser   att   beslutsunderlaget   har   allvarliga   brister   och   det   gäller   inte   minst    Förslag   D:   Förskola  
upphandlad   via   nya   SKR   ramavtal   för   förskolebyggnader   och   ny   fristående   matsal   med  
tillagningskök   för   skolan.   
 
I   SKR:s   ramavtal   finns   det   elva   olika   förslag   från   olika   leverantörer.   Vad   vi   kan   utläsa   av   beskrivningen   av  
förslag   D,   finns   ett   av   dessa   elva   förslag   beskrivet   enligt   följande   (s.   8):   “Kostnad   på   40   miljoner   för  
förskola   och   27   miljoner   till   matsal.   I   dagsläget   är   det   osäkert   vad   som   ingår   i   kostnaden   för   den  
upphandlade   förskolan.   Total   investeringskostnad   uppskattas   till   67   miljoner.”   Vi   kan   inte   förstå   hur   man  
har   kommit   fram   till   dessa   siffror,   eftersom   det   är   elva   förslag   med   olika   kostnader.   Man   måste   självklart  
tillfråga   respektive   leverantör   vad   som   ingår   och   kostnaden   för   det   och   då   får   man   svar   på   det.   
 
   

 

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

 



 
Under   för-   och   nackdelar   står   följande:   
 

● “Genomarbetade   lösningar   till   synes   skäliga   priser.   Upphandlingsförfarandet   till   skillnad   mot  
Alternativ   A   förväntas   gå   snabbare.”   Hur   kan   man   yttra   sig   om   prisernas   skälighet   utan   att  
specificera   vilket   alternativ   man   menar?  
 

● “Beroende   på   vilken   ramavtalsentreprenör   vi   får,   vet   vi   inte   hur   vår   förskolebyggnad   kommer   se  
ut.   Vi   vet   väldigt   lite   om   vad   som   ingår   i   skrivandes   stund.”   Det   är   ju   självklart   kommunen   som  
bestämmer   vilken   leverantör   bland   ramavtalen   de   vill   avropa   från.   Det   är   inget   lotteri   där   någon  
annan   bestämmer   vilken   leverantör   som   kommunen   får.   Beträffande   att   “vi   vet   väldigt   lite   om   vad  
som   ingår   i   skrivandes   stund”,   så   är   det   bara   att   ta   reda   på   det.   Vi   har   tillfrågat   flera   leverantörer  
och   fått   fullständiga   uppgifter   på   ett   par   dagar.   “Det   vi   vet   ingår   är   grund   och   viss   del   av  
verksamhetsanpassningar.   Inga   markarbeten,   utesov,   solceller   etc.”   Detta   varierar   naturligtvis  
också   mellan   de   olika   förslagen   i   SKR:s   ramavtal.   Man   kan   inte   utgå   från   det   generellt   utan   man  
måste   titta   på   respektive   alternativ.   Det   är   också   möjligt   att   göra   tilläggsbeställningar   till   det  
alternativ   man   har   valt,   t.ex.   solceller   till   Cykelskogen,   vilket   saknades   från   början.   
 

● “Förvaltningens   och   verksamhetens   gemensamma   uppfattning   är   att   SKR   Ramavtal   är   intressant  
men   saknar   trygghet   som   i   förslag   A.”   Vi   kan   inte   förstå   hur   ett   förslag   som   finns   i   SKR   Ramavtal  
kan   vara   otryggt?   

 
Vi   anser   också   att   förslagen   är   otydligt   beskrivna,   eftersom   det   i   vissa   förslag   ingår   en   matsal   och   i  
andra   förslag   saknas   matsalen.   Kostnaderna   för   de   olika   förslagen   blir   då   inte   jämförbara   och   det   är  
svårt   att   förstå   skillnaderna   mellan   de   olika   förslagen.   

Yrkande  

 
Med   stöd   av   ovanstående   yrkar   vi:  
 
● avslag   till   förvaltningens   fem   förslag  

 
● bifall   till   vårt   tidigare   lagda   förslag   (se   bilaga)    

 
 

 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen,  
i   barn-   och   utbildningsnämnden  
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige  
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Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  
Nynäshamns   kommun  
 

Västerby    2020-03-17  

Yrkande   beträffande   investering   i   Sunnerby  
Vi   i   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   förordar   vårt   tidigare   förslag   till   förskola   bestående   av  
Flexators   offert   avseende   förskola   med   5   avdelningar   och   tillagningskök.   Enligt   denna   offert,   se   bilagd  
sammanställning,   kostar   detta   ca   19   mkr.   En   normal   leveranstid   är   ca   8-10   månader   från  
kontraktsskrivning   till   slutbesiktning   och   inflytt.   Vi   förordar   även   att   vårt   tidigare   förslag   beträffande  
separat   matsal   ca   10   mkr   i   anslutning   till   Sunnerbyskolan   genomförs.  
 
Vi   har   dock   haft   för   lite   tid   att   förnya   offerten   så   man   kan   eventuellt   förvänta   sig   en   justering   på   priset  
och   leveranstider.  
 
Vi   anser   att   en   stor   fördel   med   att   bygga   med   permanenta   moduler   jämfört   med   platsbyggt   är:   
 
1. högre   kvalitet   eftersom   de   byggs   inomhus   under   kontrollerade   former   oberoende   av   väder.  
2. ökad   flexibilitet   och   kan   byggas   ut   eller   minskas   i   storlek   beroende   på   varierande   elevunderlag.   
3. lägre   pris.  
4. snabbare   inflyttning,   vilket   är   mycket   viktigt   i   detta   kritiska   läge.  
5. likvärdig   livslängd.  
6. mindre   risker   när   det   gäller   avvikelser   i   tid,   kostnad   och   kvalitet.  

 
Yrkande  
Med   hänvisning   till   ovanstående   yrkar   vi   att:  

1. Sunnerby   förskola   byggs   separat   med   permanenta   moduler.  
2. Sunnerbyskolans   matsal   byggs   separat   med   permanenta   moduler.   

 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 

………………………………………………….  
Hans-Ove   Krafft  
Ledamot   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   
och   ersättare   i   kommunfullmäktige  

 

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

 



 
 
 
Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25  

Västerby 2019-04-19 
 

Sammanställning av budgetofferter till nybyggnad av förskola, skola och 
matsal i Sunnerby 
 
Sunnerby förskola är allvarligt mögelskadad och ska rivas. Sunnerbyskolan står inför omfattande 
renovering och ombyggnad och därför bör rivning och nybyggnation övervägas.  En matsal har 1

dessutom saknats sedan länge. Utifrån detta har vi begärt in budgetofferter rörande nybyggnad av 
förskola, skola och matsal från företaget “Flexator” som kommunen har ramavtal med. 
 
Budgetofferterna omfattar överbyggnad. Grundläggning och planering är beräknad av oss med 
Flexators standardiserade grunder. 
 
Förskola 18 665 000 kr 
Skola 15 493 500 kr  
Matsal   9 160 000 kr 
Total 43 318 500 kr 
 
Kostnaden för nybyggnad ska alltså jämföras med kostnaden för renovering och ombyggnad som är 
bedömd till 101 000 000 kr  plus oförutsedda kostnader på mellan 20 - 40%, eftersom bedömingen är 2

beräknad på schabloner och inte faktiska kostnader. Visserligen tillkommer kostnader för rivning och 
hyra av ersättningslokaler under byggtiden, men livslängden på byggnaderna blir ca 50 år och priset är 
ungefär hälften av vad renovering och ombyggnad kostar.  
 
Leveranstiden för ovanstående byggnader är ca 8-10 månader. 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
Hans-Ove Krafft 
Ledamot i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden 
Ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Bilagor: 
1: FLEXATOR, budgetoffert, Förskola 5 avd. med tillagningskök inkl tekniska beskrivningar 
2: FLEXATOR, budgetoffert, Skola Ryd 9 st klassrum 2-plan, inkl tekniska beskrivningar 
3: FLEXATORs standardiserade grunder 

1  ÅF-rapport 2018-11-27, Nynäshamns kommuns ref.nr 4202-901-347622-42UTRE 
2  ÅF-rapport 2018-11-27, Nynäshamns kommuns ref.nr 4202-901-347622-42UTRE 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 16 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2020-03-27 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 94/20 

Övriga frågor 

Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer 

Bernt Månsson (V) önskar väcka ett ärende om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer. Förslaget 

redovisas i skrivelse som biläggs protokollet som bilaga E. 
 

Förslaget innebär att 
1. Försörjningsstödet för de familjer som har barn i gymnasieutbildning höjs under den 

tid som distans/hemundervisning pågår för att kompensera för ökade matkostnader. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt återkomma med 
kostnadsberäkning för finansieringsbeslut. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till förvaltningen för hantering. 

Subventionerade skolluncher på restauranger. 

Bernt Månsson (V) önskar väcka ett ärende om subventionerande skolluncher på restauranger. Förslaget 

redovisas i skrivelse som biläggs protokollet som bilaga F. 
 

Förslaget innebär att 

Nynäshamns kommun skyndsamt inför en subvention av gymnasieungdomars lunch 
genom en ”lunchcheck” på lämpligt belopp (i Kalmar 75 kr) som gäller på restauranger i 

kommunen vilka anmäler sitt deltagande. Lunchen ska i huvudsak utgöras av ”Take 
away”. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till förvaltningen för hantering. 

Information om trygghetsråd 

Kommundirektören informerar om trygghetsrådets arbete samt förändringar i polisens öppettider. 

Trygghetsrådet har regelbundna möten och samarbetet fungerar väl. I samband med vandaliseringar 

fördes en diskussion om hur arbetet kan breddas mot bland annat det civila samhället.  

Information från kommundirektören om Covid-19 

Kommundirektören informerar om aktuellt läge kopplat till Covid-19. 
- Kommunen arbetar att ta fram underlag för ett eventuellt införande av krisledningsnämnden. 

- Alla bör förbereda sig på en svår tid framöver vilket kan innebära omprioritering av verksamheter 

och personal. 
- Information från Samverkan Stockholmsregionen. 

- Länshövdingen sammankallar nu kommundirektörerna en gång per vecka. 
- Region Stockholm rapporterar om ett ansträngt läge med högt tryck. 

 

 
 

_______ 
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