
PROTOKOLL Sida 1 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-02  

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-04-02 
Anslaget sätts upp: 2020-04-08  Anslaget tas ned: 2020-04-30 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 

Underskrift  Utdragsbestyrkande 
Matilda Ekh 

Plats och tid 
Nynäshamns gymnasium Sal A1, Kvarnvägen 4 Nynäshamn, 2020-04-02 kl. 09.00-16:06 
Mötet ajourneras klockan 10:33-10:52, 12:02-13:00, 14:04-14:17, 15:32-15:40. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande Bernt Månsson (V) 
Daniel Adborn (L), deltar på distans Patrik Isestad (S) 
Theresia Bergendahl (C) Lena Dafgård (SN) 
Janice Boije Junerud (S) Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Lars-Åke Lundin (S), deltar på distans istället för 
Inger Andersson (S) 

Bodil Toll (M), tjänstgör istället för Tommy 
Cumselius (M) 

Agneta Tjärnhammar (M), deltar på distans 
istället för Donald Löfving (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Rolf Hofsten (PPiN), deltar på distans Göran Bergander (S), deltar på distans 
Per Ranch (SN), deltar på distans Ola Hägg (S), deltar på distans 
Håkan Svanberg (M) 09:00-12:00, 14:30-16:06 Emma Solander (MP), deltar på distans 
Sophia Stureson (L), deltar på distans Inger Andersson (S), deltar via telefon 
Tommy Cumselius (M), deltar via telefon 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning. 

Paragrafer 
§§ 95-100

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-04-07 klockan 16:00 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) Bodil Toll (M) 
ordförande justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
justerare sekreterare 
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Övriga deltagare 
 
Fysiskt närvarande: 
Carolina Pettersson, kommundirektör Christian Wigren, kanslichef 
Dan Olén, ekonomichef Lina A. Kihlbom, förvaltningschef BUF § 95-96 
Alf Olsson, förvaltningschef MSN § 95-96 Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Sanna Jansson, kommunjurist Matilda Ekh, sekreterare 
Mikael Gustavsson, planeringschef Linn Marsten, personalchef § 95-96 
Åsa Nyberg, kvalitetsstrateg § 96 Claes Kilström, fastighetschef § 96 
David Ulmér, utredare § 96  

 
Deltar via Skype/telefon: 
Kenneth Åhs, revisor Sara Frykman, revisor 
Bernt Högberg, revisor Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) § 95-96 Göran Palmedal, revisor 
Maria Gard Günstner (C) Anders Engström, revisor 
Anna Fröström, ekonom Carolina Wallberg, controller 
Jonas Karlsson, tillväxtchef Karin Ferm, revisor 
Håkan Lythell, controller § 96  
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Innehållsförteckning               
 
§ 95 
 
§ 96 

 
Fastställande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens temadag - budgetkonferens 
 

 

§ 97 
 
§ 98 
 
§ 99 

Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB 
 
Nästa sammanträde 23 april kl 09.00 
 
Övriga frågor 
 

 

§ 100 Rättelse av protokoll, Kommunstyrelsens beslut § 93/2020 – Investering, Sunnerby 
förskola mm 
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§ 95/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
Under § 99 Övriga frågor: 

- Ordförande Harry Bouveng informerar om aktivering av krisledningsnämnden 
- Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om situationen med Covid-19 

 
Tillägg av § 100:  

- Rättelse av protokoll, Kommunstyrelsens beslut § 93/2020 – Investering, Sunnerby förskola mm 
 
Ärendena hanterades i följande ordning: 
§§ 95-98, 100, 99. 
 
_____ 
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§ 96/20 

Kommunstyrelsens temadag – budgetkonferens 

Ärendet 
Under budgetkonferensen informerar chefer och tjänstemän i Nynäshamns kommun samt kommunens 
förtroendevalda revisorer om bland annat ekonomiska förutsättningar, budget och investeringar. 
 
09:10-10:05 
Ekonomichef Dan Olén föredrar kommunens ekonomiska förutsättningar med sammanfattning för 2019 
samt nuläge för 2020. 
 
10:05-10:32 
Kvalitetsstrateg Åsa Nyberg presenterar kommunens befolkningsprognos och demografiutmaningar.  
 
10:53-11:10 
Fastighetschef Claes Kilström och utredare David Ulmér föredrar kommunens investeringar kopplat till 
lokal och underhåll.  
 
11:10-11:32 
Personalchef Linn Marsten föredrar om kommunens personalförsörjning och hur de arbetar med 
rekrytering. 
 
11:33-11:43 
Kenneth Åhs, ordförande för de förtroendevalda revisorerna, redogör för revisorernas aktuella 
iakttagelser. 
 
11:44-12:02 
Kommundirektör Carolina Pettersson föredrar om kommunens visionsarbete, övergripande inriktning och 
ny styrmodell. 
 
13:00-13:14 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om kommunstyrelsens budgetförutsättningar. 
 
13:19-13:38 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Alf Olsson informerar om miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budgetförutsättningar.  
 
13:39-14:03 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om socialnämndens budgetförutsättningar. 
Socialförvaltningens controller Håkan Lythell finns under dragningen tillgänglig för frågor. 
 
14:18-14:45 
Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Lina A. Kihlbom informerar om barn- och 
utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens budgetförutsättningar.  
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§ 97/20  Dnr KS/2018/0426/299-46 

Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB. 
2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att 

bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.   
3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 66 

miljoner kr. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
att:  

1. Bemyndiga kommundirektören att underteckna samtliga handlingar tillhörande ärendet och i 
övrigt fullfölja affären. 

2. Uppdra till förvaltningen att vid behov uppta lån för att möjliggöra finansiering av förvärvet.  
3. Uppdra till förvaltningen att utreda en strategi för bolaget och dess framtid. Uppdraget ska 

redovisas senast september 2020.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget återremissyrkande. 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande. 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 
Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

Sammanfattning 
I december 2018 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut, KS § 295/2018, med innebörden att 
undersöka möjligheterna att under rätt förutsättningar förvärva sjukhusbyggnaden. En jurist med 
uppdrag att företräda kommunen avropades från ramavtal.  
 
Förhandling med de andra aktieägarna i AUAB inleddes under våren 2019. Ett förslag till avtal har 
upprättats där kommunen förvärvar samtliga aktier i bolaget. Kommunstyrelsen föreslås föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna affären. 

Bakgrund 
Alkärrsplan Utveckling AB (AUAB) bildades 2008 och förvärvade fastigheten Nornan 28, som innefattar 
Nynäshamns sjukhus (Sjukhuset) och del av fastigheten Nynäshamn 2:1 (i första hand Alkärrsplans 
parkeringsplats) av Nynäshamns kommun. AUAB ägs till 19 procent av Nynäshamns kommun tillsammans 
med de norska bolagen Orkla Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS, vilka äger 40,5 procent 
vardera. Avsikten med bildandet av AUAB och fastighetsförvärven var att utveckla Nynäshamns centrum 
med vårdcentral samt fler butiker och bostäder. 
 
 
 
§ 97/20 
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Den 19 november 2008 tecknades ett köpekontrakt i vilket AUAB förvärvade fastigheten Nornan 28 
(sjukhuset) för 120 000 000 kronor och del av Nynäshamn 2:1 för 650 000 kronor av Nynäshamns 
kommun. Dessa delar som även innefattar parkeringsplatsen Alkärrsplan ingår idag, efter 
lantmäteriförrättning i fastigheten Nornan 32. I exploateringsavtalet uppgår ersättningen till ytterligare 54 
miljoner som ska erhållas i samband med att bygglov för exploateringen beviljas.  
 
Den 19 november 2009 upprättades ett förvaltningsavtal mellan Nynäshamns kommun och AUAB om att 
kommunen på uppdrag av AUAB skulle sköta den löpande fastighetsförvaltningen. Avtalet uppger att 
kommunen ska sköta fakturering av hyror, aktivt arbete med att söka hyresgäster samt svara för 
sjukhusets löpande drift och underhåll för att behålla en likvärdig standard på fastigheten. Kommunen 
har lämnat en garanti på att fastigheten ska ge en indexreglerad nettohyra på 7 000 000 kr per år. 
Nettohyran innefattar hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader. 2019 innebar detta ca 8,5 
miljoner kr. Detta är alltså hyreskostnaden för vilket kommunen hyr sjukhusbyggnaden av AUAB, som 
kommunen är delägare i.  
 
Sjukhuset hyrs ut av AUAB till kommunen i befintligt skick. Vid tillträdet kom Kommunen och AUAB 
överens om att fastigheten inte var i normalt skick och att kommunen skulle ansvara för att sjukhuset är i 
normalt skick vid hyrestidens utgång. Under hyrestiden ligger således ansvaret på kommunen att svara 
för samtliga drift- och underhållskostnader samt övriga nödvändiga åtgärder för att höja fastighetens 
standard till ett normalt skick. Hyresavtalet mellan kommunen och AUAB löper fram till den 31 december 
2023. Kommunen iklädde sig därmed ett långtgående ansvar utan att själv vara fastighetsägare. 
Sedan dess har ett arbete pågått i vågor för att möjliggöra den exploatering som var syftade med hela 
projektet. Exploateringen har dock inte blivit av. Bland annat beroende på detaljplanens ickeflexibilitet 
där en stor andel av byggrätten ska vara handelsytor och parkeringar och en mindre del ska vara 
bostäder. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelade, MSN § 57/2015, ett positivt förhandsbesked 
2015 med en utökning av antalet bostäder på bekostnad av delar av handelsytorna. Något bygglov för 
detta söktes dock aldrig.  
 
2018 fördes diskussioner inom tjänstemannaorganisationen angående sjukhusfrågan som resulterade i 
att en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppen tittade på ärendet och sammanställde olika 
handlingsalternativ i en rapport. I korthet kom arbetsgruppen fram till att: 
 

• Noll-alternativet, det vill säga att inte göra någonting, inte förde med sig några fördelar. 
Nackdelarna var att 1) det oförmånliga hyresavtalet, där kostnaderna årligen varit större än 
intäkterna, blev kvar 2) exploateringen inte förverkligades samt 3) att sjukhuset inte låg inom 
kommunens ansvarsområde ledde till ett passivt fastighetsförvaltande.  

• Att förvärva sjukhusbyggnaden och bryta loss byggnaden från exploateringsområdet skulle ge 
kommunen förutsättningar att använda och investera i byggnaden samt bidra till att 
exploateringen förverkligades. 

• Att förvärva sjukhusbyggnaden för med sig den stora nackdelen att underhållsansvaret för 
byggnaden tillfaller kommunen, vilket förutsätts bli en kostsam historia.1 

 
I december 2018 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut, KS § 295/2018, med innebörden att 
undersöka möjligheterna att under rätt förutsättningarna förvärva sjukhusbyggnaden. En jurist med 
uppdrag att företräda kommunen avropades från ramavtal. Förhandling med de andra aktieägarna i 
AUAB inleddes under våren 2019 och pågick fram till under hösten.  
 

                                                
1 Alkärrsplan Rapport över alternativ för Nynäshamns sjukhus 
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Under hösten inledde ytterligare aktörer dialog med de andra aktieägarna i AUAB och en av dessa, Landia 
AB, har upprättat en avsiktsförklaring med innebörden att samtliga aktieägare i AUAB överlåter sina 
aktier till Landia. Avsiktsförklaringen är ett förberedande steg och är tänkt att leda fram till ett förslag 
som ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den 16 januari beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 2/2020, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna avsiktsförklaringen samt uppdra till förvaltningen bereda ärendet vidare.  
 
Efter beslutet i KSAU inleddes förhandlingar med Landia där parterna inte kom överens. Därefter har 
istället en uppgörelse, som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås bifalla, träffats där 
kommunen föreslås förvärva aktierna resterande 81 procent av aktierna i AUAB av Orkla Eiendom AS och 
Utstillingsplassen Eiendom AS. 

Förslag till affär 
Förslaget går ut på att kommunen förvärvar samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB från Orkla 
Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS. Kommunen blir därmed ensam ägare av bolaget som i sin 
tur äger fastigheten Nornan 32 där sjukhuset och Alkärrsplan ingår. Köpeskillingen uppgår till 66 000 000 
kr för samtliga aktier. 
 
Enligt förslaget till avtal sker tillträde den 30 april 2020. Affären är villkorad av att beslut fattas 
skyndsamt. Detta är ett uttryckligt krav från säljarna.  
 
I affären finns även ett villkor om att för det fall kommunen inom ett år från tillträdesdagen ingår ett 
avtal om att helt eller delvis överlåta bolaget eller fastigheten ska köparen till säljarna erlägga en 
ersättning motsvarande 50 % av köparens eller bolagets eventuella vinst från vidareförsäljningen. 
Skriv din text här. 

Återremiss 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2020 och valde att återremittera ärendet för 
justering av avtalet exempelvis datum, KS § 51/2020. Vissa små justeringar av avtalet, bland annat 
datum, har genomförts. I huvuddragen är villkoren detsamma som tidigare.  

Ordförandes förslag 
Frågan kring sjukhuset och exploateringen har varit en svår fråga för kommunen under flera års tid. Flera 
försök att lösa ut utan att lyckas. Kommunen sitter fast i ett olönsamt avtal utan att någon exploatering 
blir av. Vi kan inte heller renovera sjukhusbyggnaden i den mån som krävs på basis av ett hyresavtal. Vi 
ska dock erkänna att kommunen har fått betalt för att sälja sjukhuset en gång.  
 
Vi har haft två mål med det här arbetet. Det ena målet är att komma ur det ofördelaktiga hyresavtalet 
som låser hela situationen. Med den här affären får vi nu möjlighet att se om vi ska behålla sjukhuset för 
våra egna verksamhetslokaler och andra samhällsviktiga funktioner eller om vi ska låta någon annan ta 
hand om byggnaden. Olika utredningar pekar på ett stort underhållsbehov som behöver hanteras. Om 
kommunen ska behålla fastigheten kommer det att kosta pengar. 
 
Det andra målet har varit att utveckla Nynäshamns tätort mest centrala delar. Vi vill fortfarande ha en 
exploatering av Alkärrsplan och nu kommer vi att kunna möjliggöra detta.  
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§ 97/20 
 
Den här affären skapar möjligheter inför framtiden. Exakt vad vi ska göra framöver föreslår jag att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda. Utredningen bör bland annat svara på: 
 

• Om hela eller delar av fastigheten bör föras över till kommunen från bolaget. 
• Om bolaget ska avvecklas. 
• Om bolaget bör säljas vidare delvis eller i sin helhet. 
• Ska själva sjukhusbyggnaden bibehållas i kommunen eller på nytt avyttras. 
• Vilka alternativ kommunen har att tillgå för att möjliggöra en exploatering i området, t.ex. 

eventuell förändring av detaljplan. 
 
Utifrån den inriktning som utredningen kommer fram till bör utredningen även ta fram en ny 
bolagsordning som stämmer överens med föreslagen strategi.  
 
Samtliga frågor bör belysas och konsekvenser, ekonomiska såväl som praktiska, bör redovisas. Uppdraget 
ska redovisas senast september 2020. 
 
Med detta föreslår jag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna affären. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB. 
2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att  
    bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.   
3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 66 miljoner  
    kr. 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
att:  
 

1. Bemyndiga kommundirektören att underteckna samtliga handlingar tillhörande ärendet och i övrigt     
    fullfölja affären.  
2. Uppdra till förvaltningen att vid behov uppta lån för att möjliggöra finansiering av förvärvet.  
3. Uppdra till förvaltningen att utreda en strategi för bolaget och dess framtid. Uppdraget ska  
    redovisas senast september 2020.  

 
 
Yrkande 
Lena Dafgård (SN) yrkar på att ärendet återremitteras för: 

1. Att en professionell bedömning genomförs beträffande möjligheterna att nå en godtagbar 
förlikning / skiljedom utifrån det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande när det 
gäller exploatering. 

2. Att en långtidsplan för vår kommuns lokalbehov och utveckling av Alkärrsplan presenteras och 
som bl.a. besvarar vad ska lokalerna användas till och hur Alkärrsplan ska utvecklas. 

3. Att en “second opinion” på värderingen och / eller ny värdering genomförs utifrån dagens 
“Corona-situation”. 

4. Att en kostnad och en plan för evakuering tas fram, det vill säga hur hyresgäster och 
verksamheter ska hanteras under renovering. 
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Patrik Isestad (S) yrkar på att: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Förvärva samtliga aktier i Allkärsplan Utveckling AB 
2. Under förutsättning att första att-satsen bifallet, uppdrages åt kommunfullmäktiges valberedning 

att bereda val av styrelseledamöter, bestående av 5 ordinarie inklusive ordförande, vice 
ordförande, 3 stycken ledamöter samt 4 ersättare med extern rekryterad verkställande direktör, 
samt lekmannarevisorer i bolaget. 

3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utöka 2020 års investeringsram med 66 miljoner 
kr. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
att: 

1. Bemyndiga kommundirektör att underteckna samtliga handlingar tillhörande ärendet och i övrigt 
fullfölja affären. 

2. Uppdra till förvaltningen att vid behov uppta lån för att möjliggöra finansiering av förvärvet. 
3. Uppdra till bolagsstyrelsen Auab, att arbeta fram bolagets strategiska utveckling och ge riktlinjer 

och anvisningar till bolagets VD. 
4. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att engagera extern bolagsjurist att tillsammans med 

bolagsstyrelse för AUAB framtaga ägardirektiv för bolaget. 
5. Att uppdra till extern bolagsjurist att utreda värdet av en fission av bolaget till fastighetsbolag 

och markbolag. 
6. Att en värdering av kommunhusets fastighet (A) och (B), görs för att förbereda en försäljning vid 

ett senare tillfälle. 
7. Att kommunstyrelseförvaltningen utreder en utlokalisering av kommunal administrativ 

verksamhet till Nornan 32 och till Ösmo, Kvastvägen 1 (Kvastbindaren). 
 
Bengt-Göran Pettersson (KD), Daniel Adborg (L), Agneta Tjärnhammar (M), Bodil Toll (M) och Theresia 
Bergendahl (C) yrkar bifall till ordförandes förslag 
 
Bernt Månsson (V) begär ajournering i 5 minuter. 15:32-15:40 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till återremissyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till ordförandes förslag gällande punkt 1 och 3. 
 
Proposition 3 
Bifall till ordförandes förslag gällande punkt 2 eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande gällande punkt 2. 
 
Proposition 4 
Bifall eller avslag till ordförandes förslag gällande punkt 2. 
 
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet: 
Proposition 5 
Bifall eller avslag till ordförandes förslag gällande punkt 1 och 2. 
 
Proposition 6 
Bifall till ordförandes förslag gällande punkt 3 eller bifall till Patrik Isestads (S) förslag punkt 3-7. 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Proposition 7 
Bifall eller avslag till ordförandes förslag gällande punkt 3. 
 
Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras idag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Proposition 2 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandes förslag gällande punkt 1 och 3. 
 
Proposition 3 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandes förslag gällande punkt 2. 
 
Proposition 4 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandes förslag gällande punkt 2. 
 
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet: 
Proposition 5 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla ordförandes förslag punkt 1 och 2. 
 
Proposition 6 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla ordförandes förslag punkt 3. 
 
Proposition 7 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla ordförandes förslag punkt 3. 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga 2008-11-19, förvaltningsavtal Nornan 28, nr 6.pdf 
 - Bilaga 2010-01-04, exploateringsavtal, nr 11.pdf 
 - Bilaga 556765-2184_Värderingsutlåtande_20190115.pdf 

- Bilaga KS-2019-0022-042-10 Årsredovisning 2018 - Alkärrsplans Utvecklings AB   
955913_1_1.pdf 

 - Bilaga Rapport- alternativ för Alkärrsplan.pdf 
 - Bilaga TEDD Norna 32 Final.pdf 
 - Bilaga Protokollsutdrag - , 2020-03-19, 51 
 - Bilaga Aktieöverlåtelseavtal Alkärrsplans Utveckling AB (OE_UPL ._.NK)_ Morris.docx 
 

Skickas till 
Akten 





 
 

 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-04-02 
 

Återremissyrkande Förvärv av aktier i Alkärrsplans Utveckling AB 

Bakgrund 

Vår kommun köpte fastigheten Nornan 28, ”Sjukhuset”. År 2010 såldes Sjukhuset tillsammans med 
Nynäshamn 2:1, “Alkärrsplan” dvs parkeringsplatsen framför sjukhuset, till Alkärrsplans Utvecklings AB. 
I detta bolag blev vår kommun minoritetsägare med 19% av aktierna och en extern part blev 
majoritetsägare till 81%. Vår kommun åtog sig att göra vissa investeringar i form av renoveringar och 
garantera hyresintäkterna t.o.m. 2023. De externa ägarna åtog sig att genomföra en omfattande 
exploatering av Alkärrsplan. Detta upplägg har visat sig vara mycket ogynnsamt för vår kommun, 
eftersom det har varit svårt att hyra ut lokaler och det finns ett stort renoveringsbehov av Sjukhuset. De 
externa ägarna har inte heller uppfyllt sitt åtagande att exploatera Alkärrsplan varför vår kommun vill 
komma ur avtalet genom att köpa Sjukhuset. 
 
Den första frågan som bör besvaras är om vår kommun kan komma till en godtagbar förlikning utifrån 
det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande. Om en professionell bedömning är att en 
godtagbar förlikning ej kan ske, är det ett antal frågor som måste besvaras för att en bedömning av 
konsekvenserna för vår kommun ska kunna göras: 
 

1. Hur passar ett eventuellt köp av in i vår kommuns långtidsplan för lokaler och utveckling av 
Alkärrsplan? Vad ska lokalerna användas till och hur ser planen ut för Alkärrsplan? 
 

2. Är värderingen den rätta, speciellt med tanke på dagens “Coronaläge”? Värderingen baseras på 
situationen i januari 2018 samt på NAI Svefas värdering 2017-04-03, i kombination med en 
bedömning av marknadsmässig hyra på i snitt 1 650 kr/ kvm. Det skulle ge en intäkt på över 20 
milj kr/ år (total uthyrningsbar yta 12 521 kvm). Omsättning idag för sjukhuset ligger på drygt 8 
milj. kr/år. Det är en skillnad på ca 12 milj. kr/år.  
 

3. Hur stort är renoveringsbehovet? Det finns en stor osäkerhet när det gäller renoveringsbehovet, 
t.ex PCB-sanering och fasadelement bl a infästning, rengöring och avfärgning. Takrenoveringen 
plus takavvattning är för lågt värderade, eftersom det är singel som måste lyftas ner från taket 
och läggas tillbaka. 
 

4. Evakuering under renovering - kostnader för evakuering av verksamheter är ofta betydande och 
överstiger inte sällan byggkostnaderna. Frågan är hur hyresgästerna ska hanteras och var 
verksamheterna ska bedrivas under renovering. Finns det en plan? 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
 

Yrkande:  

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi följande: 
 

1. Att en professionell bedömning genomförs beträffande möjligheterna att nå en godtagbar 
förlikning / skiljedom utifrån det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande när det 
gäller exploatering. 
 

2. Att en långtidsplan för vår kommuns lokalbehov och utveckling av Alkärrsplan presenteras och 
som bl.a. besvarar vad ska lokalerna användas till och hur Alkärrsplan ska utvecklas. 
 

3. Att en “second opinion” på värderingen och / eller ny värdering genomförs utifrån dagens 
“Corona-situation”.  
 

4. Att en kostnad och en plan för evakuering tas fram, det vill säga hur hyresgäster och 
verksamheter ska hanteras under renovering.  

 
 
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  2020-04-02 
 

Särskilt yttrande rörande Förvärv av aktier i Alkärrsplans Utveckling AB 

Bakgrund 

Vår kommun köpte fastigheten Nornan 28, ”Sjukhuset”. År 2010 såldes Sjukhuset tillsammans med 
Nynäshamn 2:1, “Alkärrsplan” dvs parkeringsplatsen framför sjukhuset, till Alkärrsplans Utvecklings AB. 
I detta bolag blev vår kommun minoritetsägare med 19% av aktierna och en extern part blev 
majoritetsägare till 81%. Vår kommun åtog sig att göra vissa investeringar i form av renoveringar och 
garantera hyresintäkterna t.o.m. 2023. De externa ägarna åtog sig att genomföra en omfattande 
exploatering av Alkärrsplan. Detta upplägg har visat sig vara mycket ogynnsamt för vår kommun, 
eftersom det har varit svårt att hyra ut lokaler och det finns ett stort renoveringsbehov av Sjukhuset. De 
externa ägarna har inte heller uppfyllt sitt åtagande att exploatera Alkärrsplan varför vår kommun vill 
komma ur avtalet genom att köpa Sjukhuset. 
 
Den första frågan som bör besvaras är om vår kommun kan komma till en godtagbar förlikning utifrån 
det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande. Om en professionell bedömning är att en 
godtagbar förlikning ej kan ske, är det ett antal frågor som måste besvaras för att en bedömning av 
konsekvenserna för vår kommun ska kunna göras: 
 

1. Hur passar ett eventuellt köp av in i vår kommuns långtidsplan för lokaler och utveckling av 
Alkärrsplan? Vad ska lokalerna användas till och hur ser planen ut för Alkärrsplan? 
 

2. Är värderingen den rätta, speciellt med tanke på dagens “Coronaläge”? Värderingen baseras på 
situationen i januari 2018 samt på NAI Svefas värdering 2017-04-03, i kombination med en 
bedömning av marknadsmässig hyra på i snitt 1 650 kr / kvm. Det skulle ge en intäkt på över 20 
mkr/ år (total uthyrningsbar yta 12 521 kvm). Omsättning idag för sjukhuset ligger på drygt 8 
mkr/år. Det är en skillnad på ca 12 mkr/år.  
 

3. Hur stort är renoveringsbehovet? Det finns en stor osäkerhet när det gäller renoveringsbehovet, 
t.ex PCB-sanering och fasadelement bl a infästning, rengöring och avfärgning. Takrenoveringen 
plus takavvattning är för lågt värderade, eftersom det är singel som måste lyftas ner från taket 
och läggas tillbaka. 
 

4. Evakuering under renovering - kostnader för evakuering av verksamheter är ofta betydande och 
överstiger inte sällan byggkostnaderna. Frågan är hur hyresgästerna ska hanteras och var 
verksamheterna ska bedrivas under renovering. Finns det en plan? 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
 

Särskilt yttrande:  

Med hänvisning till ovanstående motiverar vi vårt avslag med att ingen av ovanstående frågeställningar 
belyses,  det vill säga: 
 

1. Vi vill se en professionell bedömning genomförs av möjligheterna att nå en godtagbar förlikning / 
skiljedom utifrån det faktum att majoritetsägaren inte uppfyllt sitt åtagande map exploatering. 
 

2. Vi vill att en långtidsplan för vår kommuns lokalbehov och utveckling av Alkärrsplan presenteras 
och som bl.a. besvarar vad ska lokalerna användas till och hur Alkärrsplan ska utvecklas. 
 

3. Vi vill att en “second opinion” på värderingen och / eller ny värdering genomförs utifrån dagens 
“Corona-situation”.  
 

4. Vi vill att en kostnad och en plan för evakuering tas fram, det vill säga hur hyresgäster och 
verksamheter ska hanteras under renovering.  

 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 98/20 

Nästa sammanträde 
 
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 23 april kl 09.00. 
_____ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 99/20 

Övriga frågor 
 

Aktivering av krisledningsnämnden 
Ordförande Harry Bouveng informerar om aktivering av Krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden 
kommer att inkallas tisdag 7 april klockan 17:00.  
 
Arbete pågår med att göra en sammanställning vad en krisledningsnämnd innebär, sammanställningen 
kommer gå ut till ledamöterna i kommunfullmäktige. 

Situationen med Covid-19 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om situationen med Covid-19. 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100/20 Dnr KS/2019/0097/291 

Rättelse av protokoll,  Kommunstyrelsens beslut               
§ 93/2020 – Investering, Sunnerby förskola mm 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om rättelse av kommunstyrelsens beslut § 93/2020. Kommunstyrelsen har 
den 27 mars 2020 § 93 beslutat att bifalla Patriks Isestads (S) yrkande om uppdrag till 
kommundirektören, se propositionsordning och proposition i § 93. Protokollet rättas på så sätt att 
beslutsmeningen tillförs protokollet. 

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. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att i samverkan med andra berörda 
förvaltningar skyndsamt ta fram tillfälliga lokaler för verksamheten i Sunnerby förskola senast inför 
skolstarten ht-2020. 

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. 
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Kommunstyrelsen 
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2020-04-02 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100/20 

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  
 
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.  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100/20 
 
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. 

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. 
_________ 
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§ 100/20 

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  
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