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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-04-23 
Anslaget sätts upp: 2020-04-28  Anslaget tas ned: 2020-05-20 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Matilda Ekh   

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-04-23 kl. 09:00-15:40. 
Ajournering kl. 10:31-10:50. 11:04-11:07, 12:06-13:00, 15:05-15:15. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), 1:e vice ordförande, distans 
Tommy Cumselius (M), distans 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S), 2:e vice ordförande 
Janice Boije Junerud (S), distans 
Inger Andersson (S), distans 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD)    

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning. 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning. 

Paragrafer 
§§ 101-  124 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2020-04-27 11:30 

Underskrifter 
 
 
 
 
Harry Bouveng (M)   Patrik Isestad (S) 
ordförande   Justerare 
  
 
 
Daniel Adborn (L) 
justerare 
 
 
 
Matilda Ekh 
sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M), distans 
Håkan Svanberg (M), distans §§ 101, 123, 102-104. 
Sophia Stureson (L), distans §§ 101, 123, 102-106. 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Lars-Åke Lundin (S), distans 
Göran Bergander (S), distans 
Ola Hägg (S), distans 
Emma Solander (MP), distans 
Per Ranch (SN), distans 
Jean-Claude Menot (SD), distans §§ 101, 123, 102-103. 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Sanna Jansson, kommunjurist 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare, distans 
Antonella Pirrone (KD), distans 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Dan Olén, ekonomichef, distans 
Jonas Karlsson, näringslivschef, distans 
Marcus Svinhufvud (M) distans 
Maria Gard Günster (C), distans 
Elin Gijotis, samhällsplanerare, distans § 110 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg, distans § 110 
Åsa Nyberg, kvalitetsstrateg, distans, § 119 
Adam Andersson, projektledare § 106 
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Innehållsförteckning               
 
§ 101 Fastställande av dagordning 

 
 

§ 102 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och talartider 
 

 

§ 103 Inriktningsbeslut avseende byggnation och drift 
 

 

§ 104 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med hållbarhet med fokus 
på miljö- och klimatarbete  
 

 

§ 105 Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar    
                               

 

§ 106 Ändrad kostnadsföring- och utökad finansiering av detaljplaneläggning för 
verksamhetsmark, sydvästra Segersängsmotet 
 

 

§ 107 
 
§ 108 
 
§ 109 
 
§ 110 
 
§ 111 
 
§ 112 
 
§ 113 

Förfrågan om markanvisning vid Segersängs station 
 
Svar på ärende om subventionerade skolluncher på restauranger 
 
Svar på ärende om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer 
 
Återrapportering av arbetet med Agenda 2030 programmet 
 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 
Rapport näringslivsfrågor 
 
Kansliavdelningen informerar 
 

 

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

§ 115 Skrivelser och beslut 
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§ 116 
 
§ 117 
 
§ 118 
 
§ 119 
 
§ 120 
 
§ 121 
 
§ 122 
 
 
§ 123 
 
 
§ 124 

Kurser och konferenser 
 
Nästa sammanträde 19 maj kl 09.00 
 
Övriga frågor 
 
Presentation av medborgarundersökningen  
 
Beslut angående omlokalisering av Sunnerby förskola  
 
Ärende beträffande tillfälliga moduler för Sunnerby förskola  
 
Förslag om att tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring digitala tjänster 
i Coronatider  
 
Stöd till LOV-företag utifrån vår kommuns unika förutsättningar samt delegation av 
sjukvårdsinsatser  
 
Ärende gällande parkeringsplatser vid Segersängs station  
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§ 101/20 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
Under § 118 Övriga frågor: 

- Lena Dafgård (SN) har en fråga om grindar vid motorstadion. 
- Patrik Isestad (S) har en fråga till kommundirektören om Sunnerby förskola samt till 

fastighetsavdelningen gällande bolagisering av förskola. 
- Bernt Månsson (V) vill diskutera problemet med att ärenden ofta inkommer nära inpå 

sammanträdet. 
 
Tillägg av §§ 119-124: 

- § 119: Presentation av medborgarundersökningen. 
- § 120: Beslut angående omlokalisering av Sunnerby förskola 
- § 121: Ärende från Lena Dafgård (SN) beträffande tillfälliga moduler för Sunnerby förskola 
- § 122: Ärende från Patrik Isestad (S) beträffande förslag om att tillfälligt inrätta en tjänst som 

digital coach för stöd kring digitala tjänster i coronatider. 
- § 123 Fråga från Patrik isestad (S) till ordförande (M) beträffande stöd till LOV-företag utifrån vår 

kommuns unika förutsättningar samt delegation av sjukvårdsinsatser. 
- § 124 Ärende från Lena Dafgård (SN) beträffande parkeringsplatser vid Segersängs station. 

 
  
Ärendena hanterades i följande ordning: 
§§ 101, 123, 102-106, 110, 119, 107-109, 111-116, 120-122, 124, 117-118.  
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 6 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-04-23 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 102/20  Dnr KS/2019/0516/101-1 
 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 
talartider 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.  

Sammanfattning 
I samband med utvärdering av kommunfullmäktiges talartider har också kommunfullmäktiges 
arbetsordning reviderats. En förändring i talartiderna är att efter anförande av kommunstyrelsens 
ordförande vid inledande föredragning om mål och budget, så ska ordet gå till oppositionsgruppledare 
utifrån partiets storleksordning. Tidigare gick ordet först till socialdemokraternas gruppledare, sedan 
utefter partiernas storleksordning. Förslag till förändring i arbetsordningen är att även de ersättare som 
inte kallats in till tjänstgöring anmäler till fullmäktiges sekreterare att de är hindrade att delta i 
sammanträdet. Ytterligare förslag är att inlämnande av interpellationer och frågor till kommunstyrelsens 
kansli ska ske senast två dagar innan fullmäktigesammanträde, detta istället för tio dagar innan. I övrigt 
har mindre skriftliga förändringar och rättelser gjorts, detta bland annat för att bilaga A och 
arbetsordningen ska överensstämma med varandra. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning och tillhörande bilaga om talartider i kommunfullmäktige revideras 
vid behov. Vid överenskommelse om talartider 2018-2022 på gruppledarträff i december 2018, 
beslutades det att talartiderna skulle utvärderas efter ett år. På gruppledarträff den 13 februari 2020 kom 
gruppledarna överens om att anta en reviderad version av talartiderna. I samband med utvärdering av 
talartiderna har förvaltningen också sett över kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Arbetsordningen och talartiderna redovisas i två versioner. En med markerade förändringar och en utan. 
I versionen med markerade förändringar markeras tillägg med röd text, text som har tagits bort stryks 
över. Enklare skriftliga rättelser har inte markerats.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 1 juni 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 1 juni 2020. 
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Beslutsunderlag 
 - Bilaga Arbetsordning för kommunfullmäktige - med markerade förändringar 
 - Bilaga Bilaga A: Överenskommelse om talartider 2018-2022 - med markerade förändringar 
 - Bilaga Arbetsordning för kommunfullmäktige.DOCX 
 - Bilaga Bilaga A Överenskommelse om talartider 2018-2022.DOCX 
 - Bilaga Minnesanteckningar gruppledarträff den 13 februari 2020.docx 
 - Bilaga Beslut - Ks au § 55 2020-04-02 - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 
talartider 

Yrkande 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till återremissyrkandet. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Skickas till 
Akten 
 
 
  



 
    Kommunstyrelsen (2020-04-23) 

 

Ärende: 102/20, särskilt yttrande/yrkande. 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och talartider. 
Efter revidering och diskussion om ny arbetsordning och talartider bland gruppledare för de 
olika politiska partierna i Nynäshamns kommun föreslår Socialdemokraterna justeringar. 

Arbetsordningen har till uppgift att skapa klarhet samt ordning och reda under 
kommunfullmäktige samt skapa förutsättningar att ett fullmäktige kan genomföras på ett korrekt 
och demokratiskt sätt. Arbetsordningen är ett verktyg för att skapa dessa förutsättningar.  

I arbetsordningen under §31, beskrivs riktlinjer beträffande motioner. Paragrafen är otydlig i sin 
skrivning och riktlinjer saknas om hur en motion ska kungöras efter att den inkommit till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Vidare finns behov av att förtydliga §35, talartider. Texten ”övriga oppositionsgruppledare får 
ordet i storleksordning i 15 min. det bör tydliggöras att talartiden ska vara 15 min vardera. 

I dokumentet talartider (bilaga A), rubrik Debatter om respektive nämnds verksamhetsområde 
(KS/BUN/SON/MSN/KFN). Här beskrivs att oppositionsgruppledare i nämnd får 5 minuter 
talartid om personen är ledamot av fullmäktige. Det bör förtydligas att talartiden kan överlåtas till 
annan talesperson från respektive parti om gruppledare inte finns representerad i fullmäktige.  

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna följande: 

• Att § 31 får ett tillägg enligt följande:  
Väckt motion kungörs i samband med protokollet för det fullmäktige vilket motion 
väcktes vid.  

• Att §35 förtydligas enligt följande: 
Övriga oppositionsgruppledare får ordet i storleksordning i 15 min vardera. 

• Att talartider revideras under rubrik, Debatter om respektive nämnds verksamhetsområde 
med att oppositionsgruppledare (eller någon i dennes ställe från respektive parti) i 
nämnd. 

 

Patrik Isestad  

Kommunalråd i opposition.  
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§ 103/20  Dnr KS/2020/0178/012-1 
 

Inriktningsbeslut avseende byggnation och drift 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att förvaltningsorganisationens inriktning är att kommunstyrelsen fattar beslut om inriktning 
avseende byggnation och drift där utgångspunkten är att kommunen bygger och äger de 
fastigheter där kommunala verksamheter bedrivs. Utgångspunkten är att 
utbyggnad/nyinvesteringar ska ske på sätt som vid varje tid är förmånligast för skattebetalarna 
utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär att såväl byggnation som drift ska kunna ske antingen 
med externa aktörer eller i egen regi, men där egen regi alltid skall finnas med som alternativ i 
underlagen för beslut. 
 

2. att vidhålla lokalförsörjningsplanens inriktning avseende fastigheten Humlan 10 och att beslutet 
meddelas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, samt att 
förvaltningen utreder SKR:S förskole modul avrop som alternativ till konceptförskola. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 
Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslut 1. 

Sammanfattning 
Förvaltningsorganisationen saknar idag en inriktning för hur den ska ställa sig till att externa bygger och 
driver välfärdsverksamheter. Kommunstyrelsen bör genom ett inriktningsbeslut tydliggöra hur 
förvaltningsorganisationen bör förhålla sig i dessa frågor.  
 
Det finns ett aktuellt exempel: förskola på fastigheten Humlan 10, där ett omedelbart klargörande är 
påkallat.  
 
Förvaltningen överlämnar ärendet till ks utan eget ställningstagande, men önskar att kommunstyrelsen: 
1. Fattar beslut om en ”ifylld” matris i enlighet med beskrivning i tjänsteutlåtande. 
2. Fattar beslut om alternativ 1 eller alternativ 2 när det gäller förskolan på fastigheten Humlan 10. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att genomföra en förstudie, KS § 199/2019, om att en form 
av affär som flera kommuner gjort där kommunen säljer stora delar av sitt fastighetsinnehav för att 
sedan hyra tillbaka dessa. Kommunen ökar på det här sättet sin likviditet och minskar sina skulder.  
Förvaltningen återrapporterade ärendet till kommunstyrelsen i oktober 2019 som tackade för rapporten, 
KS § 304/2019.  
 
Förvaltningsorganisationen får många förfrågningar från externa aktörer om byggnation och även drift av 
skolor, förskolor, LSS-boenden, samt vård- och omsorgsboenden. I vissa fall handlar det om att företagen 
vill bygga åt kommunen som i sin tur förutsätts hyra lokalerna efter byggnationen. I andra fall handlar 
det om att exempelvis en skoloperatör vill etablera sig och både bygga och driva verksamheten. 
Kommunen har inga riktlinjer eller liknande för att hantera detta.  
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I dagsläget utgår all planering från att de kommunala verksamheterna analyserar sitt behov, exempelvis 
ett ökat behov av förskoleplatser. Därefter genomförs en förstudie för att se hur behovet kan tillgodoses. 
Det kan handla om att bygga förskola. Detta tas upp i lokalförsörjningsplanen, som ligger som underlag 
till mål och budget och investeringsplanen. Därefter genomförs byggnationen efter beslut i respektive 
nämnd. Kommunens planering i första hand från att ett utökat behov ska lösas genom egna lokaler med 
egen verksamhet. 
 
Det finns fortfarande möjlighet för en privat aktör att bygga och driva verksamhet om denne äger en 
fastighet. Detta gäller främst på utbildningssidan. Större aktörer vill ofta att kommunen är positiv till 
etablering och som i vård- och omsorgsfrågan vill aktören, om det inte finns LOV, att kommunen 
förbinder sig att köpa ett visst antal av platserna för att aktören ska etablera sig.  
 
En komplicerande faktor i allt detta är nya redovisningsregler som gör gällande att långa förhyrningar 
innebär att hyresavtalet behöver tas upp som en tillgång i balansräkningen. Vidare är det ur LOU-
synpunkt komplicerat att förhyra lokaler som kräver kraftig ombyggnation alternativt inte ens är byggda. 
Enkelt uttryckt har förhyrning för drift av egen verksamhet blivit svårt om det inte handlar om lokaler 
som är relativt klara att flytta in i.   
 
Kommunen har antagit ett nytt ekonomistyrningsreglemente som sätter begräsningar för hur mycket 
kommunen kan investera per år. Samtidigt är kommunens behov av investeringar i VA, 
verksamhetsfastigheter, exploateringar samt gator/parker mycket omfattande. Om kommunen ska 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning och inte urholka kommunens driftbudget krävs att 
investeringarna hålls på en nivå som kommunen ekonomiskt mäktar med. Om inte kommunens 
ekonomiska resultat ökar, antingen genom intäktsökningar eller genom effektiviseringar/besparingar, 
behöver investeringarna hållas nere. Det vill säga antingen förskjutas i tid eller endast belasta 
driftsbudgeten. Det senare innebär i all enkelhet att kommunen exempelvis köper vård- och 
omsorgsplatser istället för att bygga (eller hyr) ett boende för egen drift. Alternativt att en fristående 
skola etablerar sig och bygger sin egen verksamhetslokal.  
 
Det finns två ytterligheter i den här frågan. I det ena fallet ska kommunen inte äga några egna lokaler 
och inte eller driva egna verksamheter. Den andra ytterligheten är att äga alla lokaler och driva allt i egen 
regi. Få kommuner tillhör någon av ytterligheterna utan de flesta befinner sig någonstans mellan dessa 
ytterligheter.  
 
Kommunens ekonomiska situation, som den ser ut för närvarande och lär se ut framöver om inte något 
drastiskt sker, innebär att kommunen kommer att behöva prioritera bland investeringarna. Ska behov 
tillgodoses behöver en del behov lösas utan att belasta investeringsbudgeten.  
 
Det finns även ett aktuellt exempel, nämligen byggnation av förskola på fastigheten Humlan 10. 
Kommunen har i lokalförsörjningsplanen och mål och budget stakat ut inriktningen att byggnationen ska 
ske med start 2020 (lokalförsörjningsplanen uttalar sig endast om byggnaden och inte om driften av 
verksamheten). Samtidigt blir kommunen uppvaktad av externa aktörer som vill bygga och driva förskola 
på samma fastighet. I just det här exemplet önskar förvaltningen ett skyndsamt klargörande för att inte 
fördröja processen med att tillskapa förskolan. 
 
Förvaltningen önskar ett klargörande hur förhållningssättet bör vara i den här typen av frågor.  
 
Förvaltningens två förslag till beslut: 
 
Alternativ 1 
Kommunstyrelsen vidhåller lokalförsörjningsplanens inriktning avseende fastigheten Humlan 10.  
 
Beslutet meddelas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  
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Alternativ 2 
Kommunstyrelsen gör ett avsteg från lokalförsörjningsplanen och uppdrar till förvaltningen att genom ett 
anbudsförfarande för förskola på Humlan 10.  
 
Beslutet meddelas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Yrkande 
1. Beslut om en ”ifylld” matris i enlighet med beskrivning i tjänsteutlåtande. 

Ordförande (M) yrkar på att förvaltningsorganisationens inriktning blir att: 
Kommunstyrelsen fattar beslut om inriktning avseende byggnation och drift där utgångspunkten är att 
kommunen bygger och äger de fastigheter där kommunala verksamheter bedrivs. Utgångspunkten är att 
utbyggnad/nyinvesteringar ska ske på sätt som vid varje tid är förmånligast för skattebetalarna utifrån ett 
helhetsperspektiv. Det innebär att såväl byggnation som drift ska kunna ske antingen med externa 
aktörer eller i egen regi, men där egen regi alltid skall finnas med som alternativ i underlagen för beslut. 
 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till ordförandes (M) förslag. 
 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förslag 3. 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till förslag 1. 
 

2. Beslut om alternativ 1 eller alternativ 2 när det gäller förskolan på fastigheten Humlan 10. 
Lena Dafgård (SN), Donald Löfving (SD), Patrik Isestad (S) yrkar bifall till alternativ 1 med Patrik Isestads 
(S) tilläggsyrkande att förvaltningen utreder SKR:S förskole modul avrop som alternativ till 
konceptförskola. 
 
Daniel Adborn (L) begär ajournering 10:31-10:50. 
 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till alternativ 1. 
 
Donald Löfving begär ajournering 11:04-11:07. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till ordförandes (M) förslag gällande attsats 1. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till alternativ 1 under attsats 2. 
 
Proposition 3 
Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande till alternativ 1 under attsats 2. 
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Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med till ordförandes (M) förslag för attsats 1. 
 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med alternativ 1 för attsats 2. 
 
Proposition 3 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande för attsats 2. 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga PM Förstudie om vissa fastighetsrelaterade frågor 20190923.pdf 
 - Bilaga Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan 20191024.pdf 
 - Bilaga Beslut - Ks au § 56 2020-04-02 - Inriktningsbeslut avseende byggnation och drift 
 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 
 
  



 
     Kommunstyrelsen (2020-04-23) 

 

Ärende: 102/20, särskilt yttrande/yrkande. 

 

Inriktningsbeslut avseende byggnation och drift. 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Förvaltningen överlämnar ärendet till ks utan eget ställningstagande, men önskar att 
kommunstyrelsen: 

1. Fattar beslut om en ”ifylld” matris i enlighet med beskrivning i tjänsteutlåtande. 

2. Fattar beslut om alternativ 1 eller alternativ 2 när det gäller förskolan på fastigheten 
Humlan 10. 

Bakgrund  

Ärendet bygger på att förvaltningen vill få vägledning hur de ska ställa sig till byggnation i egen 
regi eller att lägga ut all drift eller byggnation på privat utförare.  

Förvaltningen lägger nedan fram fyra olika förhållningssätt inom respektive välfärdsområde: 

1. Restriktiv hållning innebär att planeringen ska utgå från att kommunen bygger och driver 
verksamheter i egen regi i egna lokaler. Förhyrning används när alternativ saknas och 
extern drift eftersträvas inte utan används i ansträngda situationer, exempelvis köp av 
vård- och omsorgsplatser när kommunens egna boenden är fullbelagda. 

2. Grundinställningen är att kommunen försöker lösa behoven med egen verksamhet i egna 
lokaler men undantag kan motiveras utifrån olika aspekter. Exempelvis att relevant mark 
saknas eller att investeringsvolymen inte medger att byggnationen sker i egen regi. 

3. Samma som 2:an men här eftersträvas en mix av kommunala och externa aktörer. 

4. Utgångspunkten är att kommande utbyggnader i första hand sker med privata utförare 
och att kommunens investeringsmedel i första hand koncentreras till befintliga byggnader. 
Detta innebär att kommunens kommande förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden 
primärt kommer vara med privata operatörer. 

5. Samma som 4:an med här kan även befintlig regi i egna lokaler ersättas med privata 
operatörer. 

6. Samma som 5:an men här eftersträvas aktivt att ersätta befintlig regi med extern sådan. 

Frågan är mycket svår att svara på för politiken då en investeringsplan saknas och 
prioriteringslista saknas. Innan en investeringsplan finns tillgänglig kan inte en prioritering ske 
mellan egen drift, egen byggnation eller att lägga ut drift eller byggnation på en privat aktör.  



 
Ibland är det bättre för medborgarna att drift är i kommunalregi och ibland är privatregi att 
föredra och samma princip gäller byggnation.  

Beträffande Humlan behövs mer underlag för att kunna avgöra beslutet. Här har förvaltningen 
fått in förfrågan från privat aktör att bygga och driftsätta. Det finns även avrops avtal på förskole 
moduler som är mer ekonomiskt fördelaktigt än kommunens egna konceptförskola. Det finns 
inte tillräcklig information för politiken att avgöra ärendet. Politiken kan inte med den 
bakgrundsinformationen som tillförts ärendet ta ställning till ett anbudsförfarande, om det är 
ekonomiskt fördelaktigt att hyra lokaler, har kommunen möjlighet utköp? Vid lägre 
belåningsgrad- vad betyder detta för kommunens framtida handlingskraft? Vad är kostnaden per 
barnomsorgsplats vid egen investering och vid ett hyresförhållande? Hur mycket får en extern 
partner kosta mot att vi gör det i egen regi? 

Socialdemokraterna yrkar enligt följande: 

 
• Bifall till tilläggs yrkande av förslag som ligger på bordet: 

Kommunstyrelsen fattar beslut om inriktning avseende byggnation och drift där 
utgångspunkten är att kommunen bygger och äger de fastigheter där kommunal 
verksamhet bedrivs. Utgångspunkten är att byggnation/investering ska ske på sätt som 
vid varje tid är förmånligast för skattebetalarna utifrån ett helhetsperspektiv. 
Det innebär att såväl byggnation som drift ska kunna ske antagligen med externa aktörer 
eller i egen regi, men där egen regi alltid skall finnas med som alternativ i underlag för 
beslut.  

• Yrkar bifall till att sats nr 2 enligt direktiv 1 att fortsätta enligt lokalförsörjningsplan och 
att i egen regi planera Humlan marken. Exploatör kan erbjudas andra möjligheter.  

• Tilläggsyrkande beträffande beslut enligt förvaltningens attsats nr: 2. Yrkande  
- att SKR:S förskole modul avrop ska utredas som alternativ till konceptförskola.  
 

Socialdemokraterna yrkar avslag vid händelse att ärendet inte återremitteras.  

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition. 
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§ 104/20  Dnr KS/2020/0125/007-2 
 

Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens 
arbete med hållbarhet med fokus på miljö- och 
klimatarbete  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar på revisorernas granskning av kommunens 
arbete med hållbarhet med fokus på miljö- och klimatarbete.    

Reservationer  
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga C. 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört en granskning 
av kommunens hållbarhetsarbete med särskilt fokus på miljö- och klimatarbetet. Granskningen syftar till 
att besvara huruvida kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig styrning av kommunens 
hållbarhetsarbete i allmänhet, och miljö- och klimatarbetet i synnerhet. Rapporten inkom till förvaltningen 
i sin helhet den 12 februari 2020.  
 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen delvis bedriver en ändamålsenlig styrning av 
kommunens hållbarhetsarbete i allmänhet, och miljö- samt klimatarbete i synnerhet. Utifrån 
granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande rekommendationer för det 
fortsatta miljö- och klimatarbetet inom kommunen:  
 

1. Säkerställ att samtliga av de mål som förvaltningarna är ansvariga för att uppnå inkluderas i 
verksamhetsplanerna samt att handlingsplaner är upprättade för genomförandet av åtgärder.  

2. Ha en mer aktiv centralstyrning av kommunstyrelseförvaltningen genom en mer kontinuerlig 
måluppföljning av de mål där data finns tillgänglig.  

Förvaltningens svar på revisorernas granskning  
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar revisorernas granskning av kommunens miljö- och klimatarbete. 
Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra hela den kommunala organisationen varför en ändamålsenlig 
styrning är essentiell för måluppfyllelse. Om det finns brister i styrningen är det viktigt att de identifieras 
och hanteras varför förvaltningen ser positivt på revisorernas initiativ.  
 
Nedan följer kommunstyrelseförvaltningens svar på de iakttagelser och bedömningar som revisorerna har 
gjort. Svaret utgår ifrån de rekommendationer som revisorerna lämnat för det fortsatta miljö- och 
klimatarbetet.  
 
I enlighet med kommunens klimat- och miljömål ska varje nämnd och förvaltning tillse att relevanta mål 
finns med i den årliga verksamhetsplanen. I måldokumentet slås även fast att samtliga kommunala 
verksamheter ska utarbeta konkreta handlingsplaner för att uppfylla de mål mest relevanta för just deras 
verksamhet. I granskningen framgår att samtliga nämnder har aktiviteter kopplat till miljö- och 
klimatmålen i sina verksamhetsplaner men att dessa aktiviteter inte täcker alla de mål som 
förvaltningarna är ansvariga för att uppfylla. Revisorernas första rekommendation handlar följaktligen om 
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att säkerställa att samtliga av de mål som förvaltningarna är ansvariga för att uppnå inkluderas i 
verksamhetsplanerna samt att handlingsplaner är upprättade för genomförandet av åtgärder. 
 
Idag är det planeringsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för att samordna 
kommunens klimat- och miljöarbete. Som samordnare av klimat- och miljöarbetet är 
planeringsavdelningens huvudsakliga uppgift att verka som stödfunktion gentemot verksamheterna och 
bidra med kompetens i utformning av handlingsplaner. Planeringsavdelningen har dock begränsad 
möjlighet att säkerställa att samtliga förvaltningar inkluderar de mål som berör deras verksamheter i 
verksamhetsplanen och i enlighet med detta upprättar ändamålsenliga handlingsplaner. Detta ansvar bör 
ligga på respektive nämnd. 
 
Som en åtgärd för att möta revisionernas rekommendation skulle planeringsavdelningen däremot kunna 
arbeta för att stärka sin samordningsfunktion genom att göra avstämningar med berörda chefer på en 
mer regelbunden basis än i dagsläget. Dessa avstämningar görs i dagsläget i samband med den årliga 
klimat- och miljömålsuppföljningen. Syftet med avstämningarna är att diskutera hur klimat- och 
miljömålsarbetet går inom respektive avdelning samt hur planeringsavdelningen kan vara behjälpliga i det 
fortsatta arbetet. Att genomföra den här typen av uppföljningar mer regelbundet skulle kunna stärka 
miljö- och klimatarbetet genom hela organisationen.  
 
Förvaltningens förslag till åtgärd är att ta fram riktlinjer för vad som ska anges i redovisningen. I enlighet 
med riktlinjerna ska varje avdelning redovisa hur de har jobbat med de mål som är relevanta för den 
specifika avdelningen. Till den första och andra tertialuppföljningen redovisas aktiviteter som ska leda 
mot måluppfyllelse.  
 
Vidare upplever förvaltningen att det finns en bristande redovisning av de mål som omfattar samtliga 
avdelningar på kommunen. Det bör därför framgå av riktlinjerna att samtliga avdelningar ska redovisa de 
mål som rör hela kommunen.  
 
I dagsläget bjuder planeringsavdelningen in de avdelningschefer som berörs av de verksamhetsspecifika 
målen till ett uppföljningsmöte i samband med den årliga uppföljningen av klimat- och miljömålen. Under 
mötet diskuteras bland annat frågor som huruvida de verksamhetsspecifika målen finns med i 
avdelningens verksamhetsplan samt vilket eventuellt stöd som skulle behövas från planeringsavdelningen 
i målarbetet. Även de avdelningschefer som endast omfattas av de kommungemensamma målen erbjuds 
möjlighet till ett uppföljningsmöte men de kan även välja att besvara uppföljningsfrågorna i ett vändande 
mail. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar på revisorernas granskning av kommunens 
arbete med hållbarhet med fokus på miljö- och klimatarbete.    

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag och bedömning som sin egen och avge 
yttrandet som svar till revisorernas granskning av kommunens arbete med hållbarhet med fokus på miljö- 
och klimatarbete. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet återremitteras och: 

- att Kommunstyrelseförvaltningens svar till revisorerna ska utvecklas och förtydligas hur 
kommunstyrelsen avser att följa mål där data finns och att kommunstyrelseförvaltningen 
beskriver en mer konkret målstyrningskedja för kommunstyrelsen. 
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- Att förtydliga hur avrapporteringar kan ske i samband med tertialrapport. 
- Att beskriva hur en åtgärdsplan ser ut med hur man ska komma tillrätta med mål man inte 

uppfyller. 
 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
 
Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till återremissyrkandet. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Proposition 2  
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hållbarhetsarbete, fokus på miljö- och 
klimatarbetet.pdf 
 - Bilaga Revisorerna Granskning av kommunens hållbarhetsarbete, fokus på miljö- och 
klimatarbetet.pdf 
 - Bilaga Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021.pdf 
 - Bilaga Beslut - Ks au § 57 2020-04-02 - Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens 
arbete med hållbarhet med fokus på miljö- och klimatarbete 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Revisorerna  
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     Kommunstyrelsen (2020-04-23) 

 

Ärende: 104/20, särskilt yttrande/yrkande. 

 

Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med 
hållbarhet med fokus på miljö- och klimatarbete.  
Förvaltningens förslag till beslut: Att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens 
förslag och bedömning som sin egen och avge yttrandet som svar till revisorernas granskning 
av kommunens arbete med hållbarhet med fokus på miljö- och klimatarbete.  

Bakgrund:  

Granskning av revisionen har genomförts om kommunen bedriver en ändamålsenlig styrning av 
kommunens hållbarhetsarbete i allmänhet, och miljö- och klimatarbete i synnerhet.  

Bedömning är att kommunen bedriver en delvis ändamålsenlig styrning men revisionen lämnar 
följande rekommendationer: 

1. Säkerställa att samtliga av de mål som förvaltningen är ansvariga för att uppnå inkluderas i 
verksamhetsplaner samt att handlingsplaner är upprättade för att genomförandet av 
åtgärder. 

2. Ha en mer aktiv centralstyrning av kommunstyrelseförvaltningen genom en mer 
kontinuerlig måluppföljning av de mål där data finns.  

Förvaltningen har avgivit svar. 

Socialdemokraterna anser att svaret behöver utvecklas och är inte till fylles beträffande tidigare 
anmärkningar från revisionen. Kommunstyrelsen har kritiserats för att inte haft tillräcklig 
uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens särställning markeras i kommunallagen kapitel 6 § 1 där det framgår att 
styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har inte formaliserat hur 
den ska utöva sin uppsiktsplikt i det berörda ärendet gällande granskning av kommunens arbete 
med hållbarhet med fokus på miljö- och klimatarbete.  Kommunstyrelsen har möjlighet att 
använda sig av uppsiktsplikten för att styra och samordna aktiviteter och kontinuerlig 
måluppföljning.  

Kommunstyrelseförvaltningens svar till revisorerna ska därför utvecklas och förtydligas hur 
kommunstyrelsen avser att följa mål där data finns och att kommunstyrelseförvaltningen 
beskriver en mer konkret målstyrningskedja för kommunstyrelsen. Svaret till revisionen behöver 
förtydliga hur avrapporteringar kan ske i samband med tertialrapport.  



 

Sida 2 av 2 
 

Kommunstyrelsen har inte på ett tydligt sätt formaliserat hur den ska utöva sin uppsiktsplikt och 
en åtgärdsplan på hur man ska komma tillrätta med mål man inte uppfyller. 

 

Socialdemokraterna yrkar därför återremiss enligt följande: 

• Att Kommunstyrelseförvaltningens svar till revisorerna ska utvecklas och förtydligas hur 
kommunstyrelsen avser att följa mål där data finns och att kommunstyrelseförvaltningen 
beskriver en mer konkret målstyrningskedja för kommunstyrelsen. 

• Att förtydliga hur avrapporteringar kan ske i samband med tertialrapport. 
• Att beskriva hur en åtgärdsplan ser ut med hur man ska komma tillrätta med mål man 

inte uppfyller. 
 
 
Patrik Isestad 
Kommunalråd i opposition. 
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§ 105/20  Dnr KS/2020/0164/439-2 
 

Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anmäla kommunen till 
Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som redovisas i bilaga D. 

Bakgrund 
Sveriges kommuner har en nyckelroll i klimat- och miljöarbetet. Den offentliga sektorns konsumtion och 
investeringar står för cirka 30 % av Sveriges BNP och kommunernas verksamhet står för en betydande 
andel. Svenska kommuner har en relativt stor rådighet, både politiskt och ekonomiskt, inte minst genom 
upphandling samt ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Detta ger stora möjligheter att i 
samverkan med statliga aktörer, företag, civilsamhället och medborgare driva utvecklingen framåt.  
 
Med syfte att uppmuntra kommunerna att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser och införa åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden har Världsnaturfonden bjudit in 
Sveriges kommuner till att anta följande tolv utmaningar:  
 

1. Låta gräsmattor och ängsmarker blomma 
2. Restaurera/skydda kommunala våtmarker 
3. Låta gammelskogar växa  
4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen 
5. Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp 
6. Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen  
7. Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar 

inrikesflyg 
8. Sätta upp mål för att minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv 
9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten, och sätt upp mål för måltidspolicyn om hur 

klimatpåverkan ska minska med tiden 
10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa 

fri passage upp- och nedströms för alla migrerande arter 
11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senaste mars 2022 där kust, havsområde och koppling till 

grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå  
12. Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar  

Världsnaturfonden kommer att följa upp status på kommunutmaningarna och lyfta fram goda exempel på 
arbete som utförts. Vidare kommer Världsnaturfonden att uppmärksamma de kommuner som antagit 
utmaningar och berätta om vad de gör.  

Ärendet 
Världsnaturfondens målsättning är att över 100 kommuner ska ha påbörjat arbetet med deras 
utmaningar före Earth Hour nästa år. Nynäshamns kommun arbetar redan idag med ett flertal av 
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Världsnaturfondens utmaningar inom ramarna för kommunens klimat- och miljöarbete. Vidare är de 
utmaningar som kommunen inte redan arbetar med sådana som det finns ambitioner inom kommunen 
om att jobba mer med framöver.  
 
I enlighet med ovanstående skulle antagandet av Världsnaturfondens utmaningar inte innebära något 
ytterligare arbete för kommunen än det som redan pågår eller planeras inom ramarna för det lokala 
miljö- och klimatarbetet. Utmaningarna kan snarare verka som en extra drivkraft för måluppfyllelse och 
bidra till att kommunens ambitioner på hållbarhetsområdet uppmärksammas internt och externt.  
 
Nedan följer en beskrivning av kommunens arbete inom ramarna för respektive utmaning. Att tillägga är 
att vissa av utmaningarna inte är relevanta för alla kommuner varför varje kommun själv väljer vilka som 
är möjliga att jobba med. För Nynäshamns kommun bedöms samtliga utmaningar utom den fjärde som 
handlar om införandet av lokala miljözoner relevanta varför elva av tolv utmaningar är möjliga att anta.  
 
Låta gräsmattor och ängsmarker blomma 
Hösten 2019 påbörjade kommunens stadsmiljöavdelning ett projekt för att göra om utvalda gräsytor till 
ängar. Syftet med projektet är huvudsakligen att bidra till den biologiska mångfalden. Rent praktiskt går 
det till så att avdelningen har slutat att klippa vissa delar som har förutsättning att bli äng. I Nynäshamns 
kommun är jorden på de flesta ställen lerig och rik och en äng föredrar mager och näringsfattig jord. 
Därför klipper stadsmiljöavdelningen gräset och forslar bort det framåt höstkanten. Det gör att marken så 
småningom blir mer mager och näringsfattig, vilket passar en äng.  
 
Restaurera/skydda kommunala våtmarker 
 
Låta gammelskogar växa  
 
Införa miljözoner på centrala gator i kommunen 
Den här utmaningen bedöms inte vara relevant för Nynäshamns kommun att anta.  
 
Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp 
Kommunen arbetar löpande med att byta ut fossilberoende verksamhetsfordon till fossiloberoende 
alternativ. Detta arbete sker inom ramarna för arbetet med kommunens klimat- och miljömål som slår 
fast att endast fossilbränslefria fordon ska erbjudas vid nyinköp av fordon till kommunala verksamheter.   
 
Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen  
Kommunen har hittills etablerat 10 stycken publika laddpunkter för elbil i kommunen. Detta arbete sker i 
enlighet med kommunens klimat- och miljömål som slår fast att antalet publika tankställen för el och/eller 
biogas i kommunen minst ska fyrdubblas till år 2020. När kommunen tar fram nya hållbarhetsmål 
kommer denna ambition att utökas.  
 
Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar inrikesflyg 
Sedan år 2016 har kommunen en resepolicy för tjänsteresor. Syftet med resepolicyn är att anställda och 
förtroendevalda ska välja miljöeffektiva, väl motiverade samt kostnads- och resurseffektiva resor i 
samband med arbetet eller förtroendeuppdraget.  
 
Resepolicyn prioriterar resor med gång, cykel och kollektivtrafik och slår fast att flyg endast undantagsvis 
ska användas vid inrikesresor.  
 
Sätta upp mål för att minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv 
I klimat- och miljömålen finns mål för ***. I kommunens kommande hållbarhetsstrategi är ambitionen att 
fler mål ska sättas för att minska kommunens konsumtionsbaserade utsläpp.  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten, och sätt upp mål för måltidspolicyn om hur 
klimatpåverkan ska minska med tiden 
 
Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa fri 
passage upp- och nedströms för alla migrerande arter 
 
Besluta om en kommunal kusthavsplan senaste mars 2022 där kust, havsområde och koppling till 
grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå  
Nynäshamns kommun har redan en sådan plan som antogs i december 2019. Planen syftar till att ***-  
 
Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar  
Kommunens klimat- och miljömål slår fast att ***.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anmäla kommunen 
Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anmäla kommunen till 
Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar. 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Beskrivning av utmaningar.pdf 
 - Bilaga Beslut - Ks au § 58 2020-04-02 - Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar 
_______ 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
MSN 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 23 April 2020 
 
 
Ersättaryttrande gällande 105/20 
Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar punkt 4 gällande 
”Införa miljözoner på centrala gator i kommunen” 
 
Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn ser att utmaningen ÄR relevant i Nynäshamns kommun.  
 
Med ökad trafik från både hamn och turism samt nuvarande gågator som riskerar att öppnas 
upp från Alliansens håll vill vi gärna se att förvaltningen tar denna utmaning på allvar och i 
deras beräkning.  
 
 
Emma Solander  
Ersättare i Kommunstyrelsen  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106/20  Dnr KS/2018/0140/259-31 
 
 

Ändrad kostnadsföring- och utökad finansiering av 
detaljplaneläggning för verksamhetsmark, sydvästra 
Segersängsmotet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för detaljplanen 
på 3 miljoner kronor. 
- Pengarna tas från kommunstyrelsens budgeterade medel för interna detaljplaner.  
- Kostnaderna för detaljplaneläggningen ska redovisas enligt nu gällande bokföringsregler för 
exploateringar. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga E. 

Föredragning 
Projektledare Adam Andersson föredrar ärendet för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kostnaderna för detaljplaneläggningen har tangerat och kommer överstiga den finansiella ram om 2 
miljoner kronor som kommunstyrelsen beslutade om våren 2018. Detta beror i huvudsak på oförutsedda 
utredningskostnader. För att fortsätta med detaljplanearbetet bedömer förvaltningen att ytterligare 1 
miljon kronor kan komma att krävas för att ta fram detaljplanen. Kommunstyrelsen har i sin budget 
avsatt medel för interna detaljplaner och förslaget är att tillskottet tas därifrån. Kommunen behöver även 
justera beslutet från 2018-03-28 i den aspekten att kostnader för framtagandet av detaljplaner inte 
längre kan föras på en framtida exploatering enligt nu gällande bokföringsregler.  

Ärendet 
I Kommunstyrelsen beslut 2018-03-28, §67(bilaga 1), framgår bland annat att: 
 

- Under förutsättning att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden påbörjar framtagandet av en 
detaljplan för sydvästra Segersängsmotet för verksamhetsmark, finansiera arbetet med en 
detaljplan om 2 miljoner kronor genom att föra kostnaden på exploateringen ”Verksamhetsmark 
Sydvästra Segersängsmotet” med förbehåll att byggnation startar innan 2022-12-31. Sker inte 
byggstart ska upparbetade kostnader föras till 2022 års resultat. 

 
2018-05-24 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om planuppdrag och sedan dess har arbetet 
pågått med att ta fram en detaljplan.  
 
Kostnaderna för detaljplaneläggningen har till och med 2019 uppgått till knappt 2 miljoner kronor. Det 
förklaras framförallt av höga och oförutsedda utredningskostnader i projektet.  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunen bedömde inledningsvis att genomförandet av planförslaget inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen visade sig vara av en annan uppfattning och i deras 
samrådsyttrande om betydande miljöpåverkan 2018-12-07(bilaga 2) klargjordes att kommunen behöver 
genomföra omfattande utredningar. Bland annat gällande sulfidmineraler i berg, våtmarksutredning, 
inventering av groddjur/hasselsnok. Detta sammanställs sedan i en MKB(miljökonsekvensbeskrivning)som 
blir en planhandling. 
 
MKB:n med tillhörande underlagsutredningar levererades i slutet av 2019 och har kostat cirka 600 000 kr. 
Tidplanen för projektet har även fått skjutas fram då vissa av dessa utredningar endast har kunnat 
utföras en viss tid på året.  
 
Projektgruppens samlade bild efter resultatet och rekommendationerna i MKB och övriga utredningar är 
att första förprojekteringen för områdets utformning behöver revideras för att få till en mer rationell 
planering och bättre ekonomisk kalkyl. Det arbetet pågår och kan förhoppningsvis generera i ett 
samrådsförslag för i första hand styrgruppen att ta ställning till under våren 2020. I samband med detta 
kan även vissa utredningar behöva revideras så de stämmer överens med den nya förprojekteringen.   
 
Ytterligare en faktor som motiverar behovet av ökad budget i projektet är att planenheten sedan 
årsskiftet ska fakturera 100% timkostnad enligt taxa även för kommunens interna detaljplaner. Tidigare, 
när beslut om finansiering för denna detaljplan fattades, var kostnaden för handläggning av interna 
detaljplaner reducerad med 50% jämfört med extern taxa.  
 
Nuvarande bokföringslagstiftning och praxis säger att kostnader kopplat till detaljplanearbete är att 
betrakta som driftkostnader och ska därför tas i resultaträkningen. Tidigare har kommunen ofta lagt 
detaljplanekostnader på ett exploateringskonto, något som alltså inte är tillåtet längre. Kommunen har 
följt de regler som gäller och kostnaderna hitintills för detaljplanearbetet har tagits i kommunens resultat 
för respektive år projektet pågått(2018 och 2019). I praktiken är alltså beslutspunkten mer av 
upplysande karaktär.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för detaljplanen 
på 3 miljoner kronor. 
-Pengarna tas från kommunstyrelsens budgeterade medel för interna detaljplaner.  
-Kostnaderna för detaljplaneläggningen ska redovisas enligt nu gällande bokföringsregler för 
exploateringar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för detaljplanen 
på 3 miljoner kronor. 
-Pengarna tas från kommunstyrelsens budgeterade medel för interna detaljplaner.  
-Kostnaderna för detaljplaneläggningen ska redovisas enligt nu gällande bokföringsregler för 
exploateringar. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt: 

- att kommunstyrelseförvaltningen tar fram ett övergripande styrdokument som tydligt anger på 
vilket sätt Nynäshamns kommun ska arbeta för att säkerställa att följsamhet finns i fattade beslut 
av kommunstyrelsen vad gäller tidsplan för detaljplan samt budgetföljsamhet.  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

- Att en tydlig budget presenterad för kommunstyrelsen med kostnader för detaljplan 
Segersängsmotet.  

- Att en konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen hur beslutet 2018-03-28, §67 blivit 
dyrare än budgeterat, varför utredningar tillhörande MKB inte var inkluderade i projektet från 
start. 

 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkanden. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Patrik Isestads (S) tilläggsyrkanden. 
 
________ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Beslut - Ks § 67 2018-03-28 - Detaljplaneläggning för verksamhetsmark, sydvästra 
Segersängsmotet.pdf 
 - Bilaga Yttrande Lst.pdf 
 - Bilaga Avtal - Överenskommelse om tidig markreservation, del av Själv 5_14.pdf 
 - Bilaga Beslut - Ks au § 59 2020-04-02 - Ändrad kostnadsföring- och utökad finansiering av 
detaljplaneläggning för verksamhetsmark, sydvästra Segersängsmotet 
 

Skickas till 
Planeringschef 
Ekonomichef 
Styrgruppen samhällsbyggnadsprocessen 
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     Kommunstyrelsen (2020-04-23) 

 

Ärende: 106/20, särskilt yttrande/yrkande. 

 

Ändrat upplägg- och utökad finansiering av detaljplan för 
verksamhetsmark, sydvästra Segersäng.  
Förvaltningens förslag till beslut: 

- Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljonkronor vilket ger en totalbudget 
för detaljplan på 3 miljoner kronor.  

- Pengarna tas från kommunstyrelsens budgeterade medel för intern detaljplaner.  

- Kostnader för detaljplaneläggning ska redovisas enligt nu gällande bokföringsregler. 

Bakgrund:  

Kostnaderna har ökat för detaljplan segersängsmotet. I Kommunstyrelsens beslut 2018-03-28, 
§67(bilaga 1), framgår bland annat att; 

- Under förutsättning att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden påbörjar framtagandet av en 
detaljplan för sydvästra Segersängsmotet för verksamhetsmark, finansiera arbetet med en 
detaljplan om 2 miljoner kronor genom att föra kostnaden på exploateringen ”Verksamhetsmark 
Sydvästra Segersängsmotet” med förbehåll att byggnation startar innan 2022-12-31. Sker inte 
byggstart ska upparbetade kostnader föras till 2022 års resultat. 

2018-05-24 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om planuppdrag och sedan dess har 
arbetet pågått med att ta fram en detaljplan. 

Kostnaderna för detaljplaneläggningen har till och med 2019 uppgått till 2 miljoner kronor. Det 
förklaras framförallt av höga och oförutsedda utredningskostnader i projektet. 

Ökade kostnader består av omfattande utredningar. Bland annat gällande sulfidmineraler i berg, 
våtmarksutredning och inventering av groddjur/hasselsnok. Detta sammanställs sedan i en 
MKB(miljökonsekvensbeskrivning)som blir en planhandling. 

MKB:n med tillhörande underlagsutredningar levererades i slutet av 2019 och har kostat cirka 
600 000 kronor. Tidplanen för projektet har även fått skjutas fram då vissa av dessa utredningar 
endast har kunnat utföras en viss tid på året. 

Projektgruppens samlade bild efter resultatet och rekommendationerna i MKB och övriga 
utredningar är att första förprojekteringen för områdets utformning behöver revideras för att få 
till en mer rationell planering och bättre ekonomisk kalkyl. Det arbetet pågår och kan 
förhoppningsvis generera i ett samrådsförslag för i första hand styrgruppen att ta ställning till 
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under våren 2020. I samband med detta kan även vissa utredningar behöva revideras så de 
stämmer överens med den nya förprojekteringen. 

Ytterligare en faktor som motiverar behovet av ökad budget i projektet är att planenheten sedan 
årsskiftet ska fakturera 100% timkostnad enligt taxa även för kommunens interna detaljplaner. 
Tidigare, när beslut om finansiering för denna detaljplan fattades, var kostnaden för handläggning 
av interna detaljplaner reducerad med 50% jämfört med extern taxa (beskriver tjänsteperson från 
Mark och exploatering i tjänsteutlåtande KS/2018/0140/259-31). 

Beskedet om försening och ökade kostnader är alarmerande för Nynäshamns näringsliv, och att 
framtagande av verksamhetsmark ytterligare försenas. Detta är ett alarmerande tecken på att det 
saknas en tydlig rapportstruktur/projektrutiner. Socialdemokraterna frågar hur ser 
projektrutinerna ut? Varför gjordes inte en MKB från första början? Varför förvaltningen inte 
rådfrågade länsstyrelsen om MKB:n? Misstag som försenare ett redan försenat projekt.  

I förslag från förvaltning beskrivs även att kostnader för detaljplaneläggning ska redovisas enligt 
nu gällande bokföringsregler. När ändrades reglerna? Och vilka fler projekt är felredovisade enligt 
nya bokföringsregler? 

När projektet försenas och behovet är extremt pressat behöver ytterligare förseningar förhindras 
och därför bör en kontinuerlig dialog ske med boende i närområdet. 

 

Socialdemokraterna yrkar därför på följande tilläggs attsatser: 

• Att kommunstyrelseförvaltningen tar fram ett övergripande styrdokument som tydligt 
anger på vilket sätt Nynäshamns kommun ska arbeta för att säkerställa att följsamhet 
finns i fattade beslut av kommunstyrelsen vad gäller tidsplan för detaljplan samt 
budgetföljsamhet.  

• Att en tydlig budget presenterad för kommunstyrelsen med kostnader för detaljplan 
Segersängsmotet.  

• Att en konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen hur beslutet 2018-03-28, §67 
blivit dyrare än budgeterat, varför utredningar tillhörande MKB inte var inkluderade i 
projektet från start.  

 

Patrik Isestad  

Kommunalråd i opposition.  
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§ 107/20  Dnr KS/2020/0163/260-1 
 

Förfrågan om markanvisning vid Segersängs station 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 
fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Den höga kostnaden för VA-anslutning ska inte påverka 
markpriset, samt finansieras av exploatören.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga F. 

Ärendet 
Förvaltningen kontaktades 2019 av en fastighetsutvecklare med intresse för att exploatera i Segersäng. 
Efter flera möten och korrespondens har utvecklaren inkommit med förslag till en byggnad vid 
infartsparkeringen. Den föreslagna byggnaden innehåller små hyresrätter och lokaler för centrumändamål 
i bottenplan. Fastighetsutvecklaren är bara intresserad av direktmarkanvisning och vill inte delta i ett 
anbudsförfarande. 
 
Kostnaden för att ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp beräknas till cirka 8 miljoner 
kronor. Fastighetsutvecklaren är medveten om att anslutningen är dyr och kan tänka sig att stå för 
kostnaden. Markområdet ligger intill infartsparkeringen, cirka 50 meter från tågspåren.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedanstående alternativ: 
Alternativ 1:  
Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 
fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Den höga kostnaden för VA-anslutning ska inte påverka 
markpriset. 
Alternativ 2:  
Ge förvaltningen i uppdrag att upplåta lämpligt markområde för anbudsmarkanvisning på platsen 
Alternativ 3:  
Inte gå vidare med någon markanvisning på platsen, utan vänta in en större utveckling i Segersäng.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 
fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Den höga kostnaden för VA-anslutning ska inte påverka 
markpriset. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till alternativ 3. 
Bernt Månsson (V), Tommy Cumselius (M) och Theresia Bergendahl (C) yrkar bifall till alternativ 1. 



 

 
PROTOKOLL        Sida 22 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-04-23 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Daniel Adborn (L) yrkar bifall till alternativ 1 med tilläggsyrkandet att VA-anslutningen ska finansieras av 
exploatören: 

- Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 
fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Den höga kostnaden för VA-anslutning ska inte påverka 
markpriset, samt finansieras av exploatören.  

Bengt-Göran Pettersson (KD) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till alternativ 1 med Daniel Adborns (L) 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Proposition 1 
Bifall till alternativ 1 eller bifall till alternativ 3. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till Daniel Adborns (L) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med alternativ 1.  
 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Daniel Adborns (L) tilläggsyrkande. 
________ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Förslag till Riktlinjer för markanvisningar.pdf 
 - Bilaga NOMADEN – det smarta boendet Segrsäng.pdf 
 - Bilaga Beslut - Ks au § 60 2020-04-02 - Förfrågan om markanvisning vid Segersängs station 
 

Skickas till 
Planeringschef 
MSN 
Akten 
 
 



 
     Kommunstyrelsen (2020-04-23) 

 

Ärende: 107/20, särskilt yttrande/yrkande. 

 

Förfrågan om markanvisning vid segersängsstation  
Förvaltningen begär i ärendet vägledning av kommunstyrelsen genom tre stycken alternativ. 
Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedanstående 
alternativ: 

Alternativ 1:Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om 
direktmarkanvisning för del av fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Den höga kostnaden 
för VA-anslutning ska inte påverka markpriset. 

Alternativ 2:Ge förvaltningen i uppdrag att upplåta lämpligt markområde för 
anbudsmarkanvisning på platsen. 

Alternativ 3:Inte gå vidare med någon markanvisning på platsen, utan vänta in en större 
utveckling i Segersäng. 

Bakgrund:  

Förvaltningen kontaktades 2019, av en fastighetsutvecklare med intresse för att exploatera i 
Segersäng. Efter flera möten och korrespondens har utvecklaren inkommit med förslag till en 
byggnad vid infartsparkeringen. Den föreslagna byggnaden innehåller små hyresrätter och lokaler 
för centrumändamål i bottenplan. Fastighetsutvecklaren är bara intresserad av 
direktmarkanvisning och vill inte delta i ett anbudsförfarande. 

Det är något olämpligt att direkt anvisa mark innan politik tagit ställning till Segersäng vidare 
utveckling (beskriver tjänsteutlåtande KS/2020/0163260-1). 

Nynäshamns kommun har sedan en tid tillbaka påbörjat en översiktsplanering och samtliga 
partier i Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar. Kommunen är 
precis i en pågående översiktsplan för Segersängsområdet varför det inte är lämpligt med 
direktmarkanvisning genom en så kallad ”frimärksplan” på ej detaljplanerad mark. Vid ett sådant 
agerande riskeras nyetableringar och framtida exploateringar hamna träda. Boende i Segersäng är 
inte tillfrågade om detta projekt.  

Segersäng är enligt VA-planen inritade i olika delområde där nr 5, östra Segersäng och delområde 
6, västra Segersäng är inte är bestämda med anledning av att översiktsplan och detaljplan inte är 
färdiga än. 

Kommunen informerar boende i Segersäng att VA-utbyggnad till området väster om järnvägen 
krävs ny exploatering med nya bostäder i området och ingen tidplan finns för det i dagsläget. 
Bakgrund till att ingen tidplan finns är att en översiktsplan ska beslutas. 



 
Tidplanen för VA-utbyggnad till område som nu föreslås till direktmarkanvisning togs upp som 
ett politiskt beslut (KS §281/18) under hösten/vintern 2018. Beslutet innebär att arbetet med 
start av detaljplan och VA-utbyggnad avvaktar 1-10 år till mer vägledning finns om hur området 
kan komma att utvecklas. Frågan ska aktualiseras när översiktsplanen för Nynäshamns kommun 
har tagits fram. Det innebär att tidplanen inte är bestämd i dagsläget. 

När inte en översiktsplan finns blir det svårt att bedöma dimensioneringslösning för denna 
exploatör. Projektet riskerar att Segersäng blir ett lapptäcke av tillfälliga planer som förfular 
Segersäng.  

Socialdemokraterna yrkar därför; 

• enligt alternativ 3. 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition.  
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§ 108/20  KS/2019/0516/101 
 

Svar på ärende om subventionerade skolluncher på 
restauranger                                              

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden att skyndsamt utreda möjligheten till 
subventionerad skollunch i enlighet med Bernt Månssons (V) yrkande 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”. 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2020 väckte Bernt Månsson (V) ett ärende om 
subventionerade skolluncher på restauranger. Månsson (V) yrkade på 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”. 

Ärendet 
I Nynäshamns kommun har barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra de 
uppgifter som följer av huvudmannaskapet för skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna, däri omfattas 
gymnasieskolan. Kommunstyrelsen kan enligt kommunallagens förarbete lämna råd, anvisningar och 
förslag till åtgärder till andra nämnder. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en 
annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas.  
 
Enligt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4) så finns det idag inget krav på att gymnasie- eller 
gymnasiesärskolor ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider för eleverna. Det finns därför heller ingen 
skyldighet att tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda och eleverna får 
distansundervisning. I och med den rådande pandemin på grund av sjukdomen covid-19 har emellertid 
flera kommuner i Sverige valt att subventionera lunch till sina gymnasieelever. Vid en eventuell 
subvention av gymnasieelevers lunch i Nynäshamns kommun behöver kommunen säkerställa att eleverna 
kan hämta ut sin lunch i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att alla elever i 
kommunen i ska ha möjlighet att ta del av erbjudandet om lunch behöver kommunen också arbeta för att 
café- och restaurangägare över hela kommunen ska anmäla sitt deltagande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden att skyndsamt utreda möjligheten till 
subventionerad skollunch i enlighet med Bernt Månssons (V) yrkande 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”. 
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Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
_______ 
 

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden  
Bernt Månsson (V) 
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§ 109/20 KS/2020/0184/754  
 

Svar på ärende om tillfälligt höjt försörjningsstöd för 
barnfamiljer                                              

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet anses besvarat i och med denna skrivelse. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Bernt Månsson (V) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga G. 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2020 väckte Bernt Månsson (V) ett ärende om tillfälligt 
höjt försörjningsstöd för barnfamiljer med anledning av Covid-19. Månsson (V) yrkade på att: 

- Försörjningsstödet för de familjer som har barn i gymnasieutbildning höjs under den tid som 
distans/hemundervisning pågår för att kompensera för ökade matkostnader 

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

Ärendet 
Alla skolungdomar i Nynäshamns kommun vars familj uppbär försörjningsstöd får idag stöd i form av en 
hel riksnorm utan avdrag, en riksnorm är kostnaden för bland annat mat, hälsa, hygien och 
gemensamma kostnader i hushållet. Att en hel riksnorm ges utan avdrag innebär att skolungdomens 
skollunch inte dras av på försörjningsstödet. Den beräknade dagliga lunchkostnaden vid försörjningsstöd 
är för ett barn mellan 15-18 år 24 kronor och för ett barn mellan 19-20 år 24,2 kronor. Under 
sommarlovet äter inte skolungdomen i skolan och inget ytterligare försörjningsstöd tillkommer under den 
perioden. 
 
Idag ges försörjningsstöd utifrån familjens individuella behov och en individuell bedömning genomförs 
därför i varje enskilt fall. I ansökan om försörjningsstöd får familjen själv uppge sina behov i samtal med 
handläggare och i ansökningsblanketter. Uppstår ett behov av ökat försörjningsstöd, exempelvis att en 
gymnasieelev inte längre får skolmat på grund av distansundervisning, kan familjen kontakta kommunen 
och informera om förändringarna i behov och en ny prövning genomförs. Familjer som idag har 
försörjningsstöd har sedan innan en handläggare samt handläggarens telefontider. Hur fort det går för en 
familj att få höjt försörjningsstöd beror till stor del på hur lång tid det tar för en komplett ansökan att 
inkomma. Efter att en komplett ansökan har inkommit så kan utbetalning ske efter ungefär en vecka. Om 
en familj som idag saknar försörjningsstöd skulle hamna i ett akut behov av ekonomiska medel för att 
betala för mat, kontaktar de mottagningen på försörjningsstöd och en nödprövning påbörjas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet anses besvarat i och med denna skrivelse. 

Yrkande 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
______ 
 

Skickas till 
Akten 
Bernt Månsson (V) 



 

               
 
              Nynäshamn den 23 april 2020 

 
 

Särskilt yttrande gällande tillfälligt höjt försörjningsstöd. 
Den rådande situationen med anledning av Covid-19 och beslutet att stänga gymnasieskolor gör 

att det finns anledning att frångå gängse regelverk. Just det låg som grund till vårt väckta ärende. 

Vi som kommun behöver tillsammans säkerställa att barn som redan lever i ekonomisk utsatthet 

inte drabbas hårdare. 

För de barn vars familjer uppbär försörjningsstöd innebär det att barn som vanligtvis äter lunch i 

skolan nu under en längre tid framöver kommer behöva äta hemma. För en del barn är målet i 

skolan det enda målet lagad mat man får på en dag. Att barnen därför studerar hemma kommer 

innebära ökade kostnader för familjen.  

 

Under perioder som jul, sommarlov samt andra högtider/semestertider sätts det automatiskt en 

extra press på de familjerna uppbär försörjningsstöd.  

Det anser Vänsterpartiet är väldigt problematiskt och ökar klyftorna mellan människor. 

Forskningen är enstämmig och tydlig i att samhällen mår bäst när de ekonomiska samt sociala 

klyftorna är reducerade. Vi tycker därför det är beklagligt att Nynäshamns kommun inte tog 

chansen för att minska det.  

 

För Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun. 

Bernt Månsson
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§ 110/20   
 

Återrapportering av arbetet med Agenda 2030 
programmet  
Samhällsplanerare Elin Gijotis samt miljö- och klimatstrateg Julia Nordström rapporterar om hur arbetet 
fortlöper med Agenda 2030. 
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§ 111/20   KS/2020/0031/008   
 

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen  
 
Planeringschef Mikael Gustafsson informerar om pågående projekt från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen. 
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§ 112/20   KS/2020/0032/008  

Rapport näringslivsfrågor 
 
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om aktuella näringslivsfrågor. 
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§ 113/20 KS/2020/0089/008  
 

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren föredrar information från kansliavdelningen. 
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§ 114/20  Dnr KS/2020/0003/002-7 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut efter 2020-03-18 §§ 51-53. 
 
 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  
 
KS/2019/0538/232A-10 
Planeringschefens beslut om bygglov och startbesked, fastigheten Sunnerby 1:103, tillbyggnad av 
sovveranda.  
 
KS/2019/0300/261-6 
Mark- och exploateringschefen har tecknat avtal om anläggningsarrende Nynäshamn 2:170. 
 
KS/2018/0405/001-19 
Ordförandebeslut - rättelse av kommunstyrelsens beslut 2020-02-20 § 26. 
 
KS/2019/0527/610-5 
Ordförandebeslut – Svar på remiss utredning om flerspråkighet, kunskapsutveckling inom 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18). 
 
KS/2020/0165/059-2 
Kommundirektören har tecknat avtal om fortsatt implementeringsstöd – utvecklingsstöd 
organisationsutveckling 
 
KS/2020/0012/022-3 
Näringslivschefens beslut om förordnande av tf enhetschef inom Kontaktcenter. 
 
KS/2020/0012/022-4 
Kommundirektörens beslut om förordnande av tf kommundirektör 6/4 – 10/4 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 
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Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Ordförandebeslut - Rättelse av kommunstyrelsens beslut 2020-02-20 § 26 gällande 
överlämning av myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och 
liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbud  
 - Bilaga Ordförandebeslut - Svar på Remiss - (SOU 201918).pdf 
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§ 115/20  Dnr KS/2020/0030/069-7 
 
 

Skrivelser och beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2020/0024/042-1 
Protokoll från direktionssammanträde med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-02-25. 
 
Skrivelse från Svenska fotbollsförbundet med anledning av Covid-19. 
 
Information från Östra Sveriges Luftvårdsförbund gällande upphandling av luftövervakningsaktör. 
 

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

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet gällande fotbollsföreningarnas situation maa 
corona-utbrottet.msg 
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§ 116/20  Dnr KS/2020/0034/008-1 
 

Kurser och konferenser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Inbjudan från Vattenmyndigheten till ny utbildning om vatten för kommunpolitiker. 

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

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Vattenblänk_kurs.pdf 
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§ 117/20 
 

Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är den 19 maj kl 09.00 
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§ 118/20 
 

Övriga frågor 

1. Grindar vid motorstadion 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) ställer en fråga om hur arbetet fortlöper med grindar vid motorstadion. Lena Dafgård 
(SN) får återkoppling från planeringschef Mikael Gustafsson. 

2. Sunnerby förskola 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) ställer en fråga till kommundirektören gällande Sunnerby förskola. Patrik Isestad (S) får 
återkoppling från kommundirektör Carolina Pettersson. 

3. Bolagisering av förskola 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) ställer en fråga till fastighetsavdelningen gällande bolagisering av förskola. 
Fastighetsavdelningen kommer återkomma till Patrik Isestad (S) med svar. 

4. Sent inkomna handlingar 

Ärendet 
Bernt Månsson (V) önskar diskutera problemet med sent inkomna handlingar. Bernt Månsson (V) får 
återkoppling från Harry Bouveng (M). 
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§ 119/20 KS/2020/0001/009  

Presentation av medborgarundersökningen 
Kvalitetsstrateg Åsa Nyberg föredrar Nynäshamns kommuns medborgarundersökning från hösten 2019. 
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§ 120/20 KS/2020/0207/290 

Beslut angående omlokalisering av Sunnerby förskola                                              

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i samband med T1 för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige redovisa hur beslutat alternativ kopplat till Sunnerby förskola ska finansieras 
inom ramen för nämndens tilldelade budgetram eller om finansieringen önskas på annat sätt utifrån 
kommunstyrelseförvaltningens beskrivning i detta tjänsteutlåtande.  
 
Kommunstyrelsen förutsätter att barn- och utbildningsnämnden och övriga nämnder i detta och i andra 
beslut följer svensk lagstiftning. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga H. 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga I. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars 2020 att verkställa evakuering av Sunnerby förskola till 
Rumba förskola. Vid sammanträdet uppdrogs även till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
skyndsamt ta fram alternativ för tillfälliga lokaler för Sunnerby förskola.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 april 2020 att godkänna ett förvaltningsförslag 
innehållande dels ett antal olika alternativa lösningar, dels ett överlämnande till barn- och 
utbildningsnämnden att fatta beslut om vilket av alternativen i tjänsteutlåtandet som var att föredra.  
 
Utifrån ovan nämnda, fattade barn- och utbildningsnämnden den 15 april 2020 följande beslut: 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att alternativ 3 i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag, flytt av kök och matsal kompletterat med upphandling av 
avdelningar i övrigt, godkänns, om det efter beredning av ärendet bedöms att synnerliga skäl föreligger. 
2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att ett särskilt tillskott av medel 
görs för att finansiera den föreslagna förändringen.   
3. Ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram bygglovshandlingar och 
inleda bygglovsprocessen i avvaktan på beslut från kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen bör följaktligen utifrån punkt 1 och 2 ovan, ta ställning till barn- och 
utbildningsnämndens hemställan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut om att förorda alternativ 3, innebär en flytt av kök och matsal från 
Rumba-paviljongen (i Nynäshamn) till Sunnerby och därutöver även på platsen uppföra nya paviljonger 
(se bilagor). 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer varje år kommunens Mål och budget och beslutar om fördelning av medel 
mellan olika nämnder. Kommunstyrelsen har i sitt uppdrag tilldelats en uppsiktplikt över kommunens 
övriga nämnder.1 
 
Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning att välja alternativ 3, ligger utanför nämndens budgetram. 
Nämnden har mot den bakgrunden hemställt till kommunstyrelsen om att tillskjuta ytterligare medel för 
att finansiera åtgärden. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det inte finns medel reserverade för 
detta inom kommunstyrelsens tilldelade ram, men att möjligheten finns att se över detta i samband med 
T1:an då helårsprognos inklusive statliga tillkommande medel finns framtagen. Den enda instans som har 
möjlighet att utöka ramen för barn- och utbildningsnämnden är kommunfullmäktige. 
 
I sin tjänsteskrivelse anför barn- och utbildningsförvaltningen att den hastigt uppkomna evakueringen har 
skapat en oförutsedd situation som behöver lösas kortsiktigt och på längre sikt, samt att 
verksamhetsstörningen inte varit möjlig att förutse även om problemen i lokalerna länge varit kända. 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer därför att omständigheterna kan utgöra synnerliga skäl men 
att frågan bör analyseras vidare i samverkan med Upphandling Södertörn (PM från barn- och 
utbildningsförvaltningen bifogas). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i samband med T1 för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige redovisa hur beslutat alternativ kopplat till Sunnerby förskola ska finansieras 
inom ramen för nämndens tilldelade budgetram eller om finansieringen önskas på annat sätt utifrån 
kommunstyrelseförvaltningens beskrivning i detta tjänsteutlåtande. 

Yrkande 
Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 

- Barn och utbildningsnämnden anmodas att återkomma till kommunstyrelsen där man visar att 
man följer LOU i fattade beslutet som ligger till grund för äskandet. 

 
Harry Bouveng (M) begär ajournering 15:05-15:15. 
 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 

- Kommunstyrelsen förutsätter att barn- och utbildningsnämnden och övriga nämnder i detta och i 
andra beslut följer svensk lagstiftning. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
Bifall till ordförandes (M) tilläggsyrkande eller bifall till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

                                                

1 6 kap. 1 §   Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 
som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes (M) tilläggsyrkande. 
___________ 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Lokalstrateg 
Planeringschef 
 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 
 

Västerby  2020-04-23 
 

Särskilt yttrande beträffande beslut ang. omlokalisering av Sunnerby 
förskola 
 
Bakgrund 
 
Barnen i Sunnerby förskola evakuerades akut till Rumba förskola i orten Nynäshamn efter påsk enligt 
beslut av barn- och utbildningsnämnden, BUN. Situationen blev akut, eftersom barn och pedagoger fick 
allvarliga problem med inomhusmiljön i Sunnerby förskola, t.ex. i form av utslag. När beslutet om 
evakuering fattades i BUN, var inte nämnden informerade om att hyresavtalet gick ut för två år sedan 
för de tillfälliga paviljongerna där Rumba förskola är inrymd. Att förlänga hyresavtalet utan upphandling 
är inte lagligt, eftersom det inte är förenligt med LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Detta innebär 
att ca 95 barn från Sunnerby förskola och ca 20 barn från Rumba förskola inte längre har några lokaler, 
vilket kan likställas med att lokalerna har brunnit ner. Om hyresavtalet förlängs utan upphandling, kan 
detta överklagas, vilket ytterligare skulle dra ut på tiden och det finns också risk för vitesföreläggande.  
 
I denna situation, när barnen och pedagogerna nu inte längre har några lokaler, går det inte att skicka 
ärendet med tillfälliga moduler för Sunnerby förskola fram och tillbaka mellan nämnder, kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige. För barnens, föräldrarnas och pedagogernas skull, måste det bli en praktisk 
lösning med tillfälliga lokaler i Sunnerby så snart det bara är möjligt.  
 
Det är också värt att notera att BUN för närvarande betalar hyra för Sunnerby förskola, som inte går att 
använda eftersom både barn och pedagoger blir sjuka av inomhusmiljön. Dessutom betalar BUN hyra 
för tillfälliga moduler i orten Nynäshamn. Det är helt orimligt att betala dubbla hyror för att de ordinarie 
lokalerna inte går att använda till verksamheten. Om en hyresvärd hyr ut lokaler som inte går att 
använda, är hyresvärden skyldig att ordna ersättningslokaler utan kostnad och förmodligen även med 
kompensation till hyresgästen. Därför borde de dubbla hyrorna som BUN betalar nu regleras mellan 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN, som är hyresvärd och BUN, som är hyresgäst.  
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Kostnaderna för både permanenta lokaler och tillfälliga lokaler för barnen i Sunnerby förskola har ökat 
dramatiskt, eftersom man först beslutade att bygga om Sunnerbyskolan och flytta in förskolan där. När 
det visade sig att skolan var i för dåligt skick, hade redan investeringar i ombyggnad och renovering 
gjorts, vilket har ökat kostnaderna för BUN.  Beslutet att platsbygga  den nya förskolan ökar också 1 2

kostnaderna jämfört med att bygga permanenta moduler. Dessutom förlänger det behovet av tillfälliga 
lokaler med mer än ett år, vilket också ökar kostnaderna för de tillfälliga lokalerna. Detta gör att BUN 
inte klarar av de ökade kostnaderna inom sin budgetram och därför äskar ytterligare medel. På grund 
av detta anser vi att andra alternativ måste väljas, för att det ska rymmas inom BUN:s ram och för att 
skattebetalarnas pengar ska användas på det bästa och mest hållbara sättet.  
 
Vi föreslår därför i stället följande:  
 
 
Vi yrkar: 
 

1. att tillfälliga nya moduler hyrs in genom att genomföra en förnyad konkurrensutsättning på 
ramavtalet Hyresmoduler 2018 SKL Komentus, vilket har rekommenderats av Södertörns 
Upphandlingsnämnd. 
 

2. att Sunnerby förskola uppförs enligt vad vi tidigare har föreslagit med nya permanenta moduler 
bestående av förskola med 5 avdelningar och tillagningskök enligt något av förslagen i SKR:s 
ramavtalsförslag.  

 
 
 
 

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

1 Ett beslut som vi avslog med reservation i samtliga instanser. Vi vill istället  från början bygga en ny förskola.  
2 Ett beslut som vi avslog med reservation i samtliga instanser.  
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Kommunstyrelsen (2020-04-23) 

      

 

Ärende: 118/20, särskilt yttrande/yrkande. 

 

Beslut ang. omlokalisering av Sunnerby förskola 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 april 2020 följande beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att alternativ 3 i Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens förslag, flytt av kök och matsal kompletterat med upphandling av 

avdelningar i övrigt, godkänns, om det efter beredning av ärendet bedöms att synnerliga skäl 

föreligger. 

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att ett särskilt tillskott 

av medel görs för att finansiera den föreslagna förändringen.   

3. Ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram 

bygglovshandlingar och inleda bygglovsprocessen i avvaktan på beslut från 

kommunstyrelsen.  

Bakgrund. 

Ärendet behandlades under punkt 102 (kommunstyrelsen 2020-04-23), där kommunstyrelsen ska 

ta ställning till äskandet från Barn- och utbildningsnämnden. I tjänsteutlåtande 

(KS/2020/0207/290-1), beskrivs utöver äskandet följande ” Kommunstyrelseförvaltningen 

noterar dock att beslutat alternativ leder till obesvarade frågor kopplat till Lagen om offentlig 

upphandling. Det är av vikt att rättsläget reds ut och frågor som behöver besvaras sker i dialog 

och samförstånd med Upphandling Södertörn. 

Kommunstyrelsen har vidare enligt kommunlagagen 6 kap. 13 § 2 p (6 kap. 1 §  Styrelsen ska leda 

och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha 

uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller 

författning.) ansvar för kommunens ekonomiska förvaltning. För att tillstyrka den tilltänkta 

åtgärden krävs antingen en utökad budgetram beslutad av kommunfullmäktige eller omfördelning 

av medel inom nämndens budgetram. Kommunstyrelsen har inte möjlighet att själv bevilja barn- 

och utbildningsnämnden begäran om tillskott av extra medel.”  

Socialdemokraterna yrkade i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt att särskild uppsikt 

behöver utövas över Barn- och utbildningsnämnden när nämnden beslutar att inte följa Lagen 

om offentlig upphandling. 
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Följande yrkade ställdes under proposition: 

 Barn och utbildningsnämnden anmodas att återkomma till kommunstyrelsen där man 

visar att man följer LOU i fattade beslutet som ligger till grund för äskandet.  

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från Socialdemokraterna och avser inte att särskilt granska 

Barn- och utbildningsnämnden trots att de avser att inte följa Lagen om offentligupphandling.  

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet samt inkommer med ett skriftligt yttrande.  

Kommunstyrelsen fattade beslut den 27:e mars efter att socialdemokraterna yrkat att ge 

kommundirektör i uppdrag att samordna berörda förvaltningar att skyndsamt ta fram tillfälliga 

lokaler för verksamheten i Sunnerby förskola. 

Tidigare beslut. 

•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. 

Socialdemokraterna förväntar sig att kommunstyrelsen beslut ska effektueras utan att lagen om 

offentligupphandling ska åsidosättas.  

 

Patrik Isestad  

 

Kommunalråd i opposition.   
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§ 121/20 KS/2020/0189/631-1 
 

Ärende beträffande tillfälliga moduler för Sunnerby 
förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende beträffande tillfälliga moduler för Sunnerby förskola. Ärendet 
biläggs protokollet som bilaga J. 
 
________ 

Skickas till 
Akten 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-03-26 
 

Väckande av ärende beträffande tillfälliga moduler för Sunnerby förskola  
 

Vi önskar väcka ett ärende beträffande att det är mycket akut att se till att det blir tillfälliga moduler som 
barnen och pedagogerna i Sunnerby förskola kan flytta in i så snart som möjligt.  
 
Enligt protokollet från barn - och utbildningsnämnden från 2020-03-18, var det redan under 2017 som 
medarbetare meddelade att de hade problem med inomhusmiljön på Sunnerby förskola. Den 7 maj 
2018 ställde vi en interpellation i kommunfullmäktige till Daniel Adborn om att Sunnerby förskola borde 
evakueras snarast på grund av fukt- och mögelproblem (se bilaga). Sedan dess har ingenting hänt, 
förutom att man har upptäckt att fukt- och mögelproblemen är ännu värre än vad man först befarade. I 
mars 2020, nästan två år senare är fortfarande barnen, för närvarande 95 barn, och deras pedagoger 
kvar i denna miljö, som har gjort att en del barn till och med har fått utslag, vilka försvinner när de inte är 
på förskolan under ett par dagar.   
 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 mars, skickades en begäran med omedelbar 
protokolljustering, om att barnen och pedagogerna skyndsamt måste evakueras från Sunnerby 
förskola och att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden måste ordna andra lokaler i form av tillfälliga 
paviljonger så fort det bara går. Beslutssatserna var att:  
 

1. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativ för tillfälliga 
lokaler för Sunnerby förskola i Sorunda med tids- och ekonomiska aspekter. Kriterier för 
alternativen är att arbetslaget och barngrupperna hålls samman.  

2. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt verkställa evakuering av Sunnerby förskola till Rumba 
förskola.   

 
När vi nu läser dagordningarna för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott inför nästa vecka, ser vi till vår stora förvåning att en 
beslutspunkt om de tillfälliga modulerna saknas.  
  
Föräldrarna till barnen i Sunnerby förskola har lidit mer än tillräckligt nu. Många har inte tillgång till bil 
och det blir helt ogörligt att skjutsa barnen till Nynäshamn på morgonen med bussar som för 
närvarande går enligt söndagstidtabell enligt kommunens hemsida. Det är glesa bussförbindelser i 
vanliga fall, men nu blir detta helt ohållbart. När ekonomin är ansträngd, som den är nu i många familjer 
då kanske en del inte ens har jobb längre eller är permitterade, så innebär de ökade kostnader även för 
dem som har tillgång till bil. Större utgifter med bensinkostnaderna 5-8 mil extra/per dag är mer än de 
klarar av.  

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
 
Många föräldrar har sina förvärvsarbeten i Huddinge, Tumba, Södertälje, Haninge och Stockholm, vilket 
gör att om barnen evakueras till Rumba förskola i tätorten, får de får åka fyra gånger extra per dag 
mellan Sunnerby och Rumba förskola i Nynäshamn. På grund av detta har många föräldrar redan valt 
att flytta sina barn från Sunnerby förskola till förskolor i andra kommuner som de passerar på väg till 
arbetet. Om barnen börjar gå i förskola i annan kommun är risken stor att de också kommer att gå i 
skola i annan kommun. Förmodligen kommer de inte heller tillbaka till kommunen för att gå i gymnasiet 
heller. Eftersom skolpengen är högre i de flesta andra kommuner än i vår kommun, så innebär varje elev 
som går i skola utanför kommunen ökade kostnader jämfört med om eleven hade gått i skola i vår 
kommun.  
 

När barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om evakuering till Rumba förskola, var det under 
förutsättning att detta endast skulle vara under en kort period och de tillfälliga modulerna skulle vara på 
plats så snart det över huvud taget är möjligt. Nu befarar vi att detta blir ytterligare en “långbänk”.  
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och vi anser att det är oerhört viktigt att 
kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt i det här fallet också och säkerställer att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden agerar skyndsamt.  
 
Det är därför av största betydelse att kommunen ansöker om tillfälligt bygglov och avropar tillfälliga 
moduler från SKR:s nyligen upphandlade ramavtal. Här är det inte bara priset som är av betydelse utan 
också hur snabbt leverans kan ske, eftersom barn och pedagoger har varit i dessa lokaler med fukt- 
och mögelproblem i tre år nu!  
 

1. Har bygglovsansökan om tillfälligt bygglov lämnats in och i så fall när gjordes det? 
 

2. När beräknas bygglovet vara klart? 
 

3. Har man tagit in offerter och leveranstider från de företag som kan leverera tillfälliga moduler och 
när skedde det? 
 

4. Om barnen och förskolepedagogerna ska flytta till Rumba förskola, när kan de flytta tillbaka till 
de tillfälliga modulerna vid Sunnerby förskola? Hur ser tidsplanen ut? 

 
Vi anser att det är mycket viktigt att en tidplan för när de tillfälliga modulerna kan vara på plats vid 
Sunnerby förskola snarast arbetas fram, så att föräldrarna kan planera sin vardag och att pedagogerna 
får möjlighet att planera sin verksamhet. Den nuvarande situationen gör att föräldrarna och barnen mår 
mycket dåligt och känner stor oro.  
 
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 
 

 § 122/20 KS/2020/0210/005-1 
 

Förslag om att tillfälligt inrätta en tjänst som digital 
coach för stöd kring digitala tjänster i Coronatider 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om att tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd 
kring digitala tjänster i coronatider. Ärendet biläggs protokollet som bilaga K. 
 
________ 

Skickas till 
Akten 
 



 
 
Kommunstyrelsen. 

 
Väckande av ärende.  
 

Datum:2020-04-19 

 

Partinamn: Socialdemokraterna 

 

Förslagsställarens namn: Patrik Isestad 
 

 

Förslag att tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd 

kring digitala tjänster i Coronatider. 
 
Syfte/motiv till tjänsten: 

 
I samband med Corona utbrottets har många medborgare på olika sätt blivit i behov av 
digitala tjänster. Att kunna bemästra dessa är en del i att kunna leva ett självständigt liv. Vid 
förra krisledningsnämndens sammanträde 7 april tog Socialdemokraterna upp frågan kring 
digitalt stöd för att kunna fungera i den digitala verkligheten som blir mer och mer central. 
Frågan togs upp i samband med att undersöka möjligheterna att stödja äldre med hemkörning 
av varor från ett lokalt företag. Vi framförde då att det vore naturligtvis ännu bättre om man 
själv kunde beställa från de tillgängliga hemkörningstjänsterna. Det man kan se är att 
gränssnittet (interaktionen mellan människa och dator) på hemsidorna för företagen inte alltid 
självlärande för alla målgrupper. Det finns även andra digitala tjänster som kommunen nu 
snabbt måste ta till sig. Inom skolan är det undervisning på distans som både lärare och elever 
snabbt ska ta till sig. Att digitalisera den politiska ledningen av kommunen är en annan 
utmaning. De tekniska förutsättningarna finns men i slutledet eller slutanvändarna har svårt att 
utnyttja dem till fullo. 
Vi menar att det finns ett behov av ”översättning” av de möjligheter som mjukvaran har till de 
som ska nyttja den. 
 
Även ekonomiskt kan det vara skäl att kalkylera mellan att anlita företag för hemkörning 
kontra att använda redan finansierade tjänster utan extra transportkostnader. 
 
Socialnämnden har tidigare haft sommarkurser för äldre som i utvärderingar varit väldigt 
framgångsrika. Vidare gjordes en satsning där hemtjänsten i egen regi skulle ha någon inom 
varje distrikt som skulle kunna ge stöd i gränssnittstjänster. Om det finns nu vet vi inte. Vi 
anser att det är viktigt i nuvarande situation att mobilisera inom detta område för fler 
målgrupper 
 
I första hand menar vi att det första vore att hjälpa äldre och funktionshindrade att på bästa 
sätt kunna leva ett självständigt liv genom att kunna beställa och umgås på digitalt sätt. Då 
detta virus enligt många källor kommer att hålla oss åtskilda under lång tid framöver är det 
viktigt att man som medborgare inte upplever sig ensam och utan syfte och mål i livet. Det 
finns en stor korrelation mellan detta och försämrad hälsa. 
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I andra hand om det finns behov mer systematiskt se till att det finns digitala coacher för 
elever, lärare och andra målgrupper som inte har tillgång till kunskap på annat sätt. 
 
Då vi anser att detta är ett nämndövergripande uppdrag bör det placeras centralt i 
kommunens verksamhet. En placering som kan övervägas är kontaktcentrum. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi  

 

 Att kommunstyrelsen/krisledningsnämnden ger i uppdrag till 

kommunstyrelseförvaltningen att utreda behovet av digitalt stöd för 

målgrupper inom kommunen 

 Att om kommunstyrelseförvaltningen ser att ett sådant behov föreligger, 

tillfälligt men snarast inrätta en tidsbegränsad tjänst som digital coach för 

utsatta grupper. 
 

 
 
Patrik Isestad 
Kommunalråd i opposition  
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§ 123/20  KS/2020/0014/101-5 
 

Information om covid-19 samt svar på frågor gällande 
stöd till LOV-företag utifrån vår kommuns unika 
förutsättningar samt delegation av sjukvårdsinsatser 
 
Kommundirektör Carolina Pettersson och Marlen Terrell, förvaltningschef på socialförvaltningen, 
informerar kommunstyrelsen om situationen med covid-19. 
 
Patrik Isestad (S) ställer tre frågor gällande utförandet av välfärdstjänster. Socialförvaltningens 
förvaltningschef Marlen Terrell svarar på Patrik Isestads (S) frågor. Frågorna biläggs protokollet som 
bilaga L. 
 

1. Har kommunledningen information om smittläget för de som kontrakterats för att utföra 
välfärdstjänster åt kommunen? 

2. Har kommunledningen utarbetat rutiner för om något av de mindre företagen med kort varsel 
inte kan utföra sitt uppdrag? 

3. Har kommunledningen övervägt möjlighet att ta ansvar för hemsjukvården under en 
övergångstid för att minska risken för smittspridning till utsatta grupper? 

 
________ 

Skickas till 
Akten 
 



  

 

Kommunstyrelsen. 

 
Fråga 
 

Datum:2020-04-19 
 
Partinamn: Socialdemokraterna 
 
Frågeställarens namn: Patrik Isestad 
 
Frågan ställs till: Harry Bouveng 
 

Stöd till LOV företag utifrån vår kommuns unika förutsättningar samt 

delegation av sjukvårdsinsatser. 
 

 
INLEDNING: 

 
I kommunledningens rapporter kring situationen inom äldreomsorgen talas det om tillgång till 
skyddsutrustning mm – som anses var gott. 
 
Det som förvånar Socialdemokraterna är att man inte beskriver relationen till LOV företagen i 
ett större perspektiv. Nynäshamns kommun är näst bäst i Sverige när det gäller kontinuitet 
inom hemtjänsten. Det resultatet har tillkommit genom ett långsiktigt systematiskt 
kvalitetsarbete inom socialnämndens ansvarsområde. Vi öppnade för LOV företag redan år 
2010. Beslutet innebar att man skulle konkurrera genom kvalitet inte genom att få tilldelat sig 
marknadsandelar. Det innebar att vi fick små LOV företag att etablera sig samt en stark 
utveckling av kvinnligt ledarskap inom kommunens näringsliv. Genom att LOV företagen är 
små med förhållande få anställda är det lättare att uppnå kontinuitet hos brukaren. I 
Coronatider kan få anställda innebära en risk, då om smittan sprids i arbetslaget kan både 
kunskap och kontinuitet snabbt radikalt försämras. Det finns en ordning kring om ett LOV 
företag plötsligt tvingas avbryta sin verksamhet där frågan går till en annan utförare enligt en 
speciell ordning. I ”vanliga” tider är risken för ett sådant förlopp relativt liten men i 
Coronatider kan man anta att det kan gå fortare. Vi undrar om krisledningsnämndens ledning 
har med detta scenario i sina bedömningar? Vi kan inte se att det avspeglar sig i de i övrigt 
utmärkta rapporterna från nämndens ledning. 
 
Nationellt kan vi se att Coronasmittan har spridits till grupper som tar del av välfärdstjänster. 
En stor del av det har bedömts komma från att man som brukar exponeras mot väldigt många 
potentiella smittobärare när man tar del av välfärdstjänster. I Region Stockholm är vi den enda 
region som inte lyckats hitta en långsiktig lösning av delegering av hälso- och 
sjukvårdstjänster. För Nynäshamns kommun som har näst bäst kontinuitet i landet inom 
hemtjänsten så solkas resultatet av Regionen har kvar ansvaret för utdelning av medicin och 
andra enklare hälso- och sjukvårdstjänster så kallade hemsjukvårdstjänster. Det innebär att den 
enskilde brukaren exponeras mot ett betydligt större antal personer än det goda resultatet för 
kommunen visar. Det kompliceras ytterligare av att hemsjukvården delats upp i två 
upphandlingar från regionens sida. För Nynäshamns kommun innebär det att Sjöströms 
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hemsjukvård har ansvaret för större delen av kommunen dagtid ca 0600-2200. Nattetid sköter 
PR sjukvård uppdraget. Det innebär att brukaren har personal i värsta fall från tre olika 
utförare varje dygn vilket naturligtvis är direkt olämpligt. Detta är en större risk i Coronatider 
och kan innebära lidande för individen och höga kostnader för välfärden. Socialdemokraterna 
undrar om kommunledningen övervägt att ta ansvar för delegationen inom hemsjukvården 
under en kortare period för att minska smittexponeringen för utsatta grupper? 

 

Frågeställningen 

 

 Har kommunledningen information om smittläget för de som kontrakterats för att 

utföra välfärdstjänster åt kommunen? 

 Har kommunledningen utarbetat rutiner för om något av de mindre företagen inte 

med kort varsel inte kan utföra sitt uppdrag? 

 Har kommunledningen övervägt möjligheten att ta ansvar för hemsjukvården under 

en övergångstid för att minska risken för smittspridning till utsatta grupper? 
 

 

Patrik Isestad 
Kommunalråd i opposition. 
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§ 124/20 KS/KS/2020/0216/315-1 

Ärende gällande parkeringsplatser vid Segersängs station 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende gällande parkeringsplatser vid Segersängs station. Ärendet 
biläggs protokollet som bilaga M. 
 
________ 

Skickas till 
Akten 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-04-22 
 

Väckande av ärende gällande parkeringsplatser vid Segersängs station 

Bakgrund 

 
Under flera år har det varit svårt att hitta en plats att ställa bilen vid Segersängs station. Om invånare 
ska välja att åka kollektivt, är det viktigt att det finns parkeringsplatser vid infartsparkeringarna. Vid 
Segersängs station är det inte bara de boende i Segersäng, som nyttjar infartsparkeringen utan även 
boende i t.ex. Aska, Källsta, Fituna, Frölunda, Spångbro, Sunnerby, Grödby, Trollstamalm och Valsta 
ställer bilen där för att åka vidare med pendeltåget. Nu är dessutom ett 50-tal nya bostäder under 
uppförande vid Norr Enby och för de boende där, blir det också lämpligt att utnyttja infartsparkeringen 
vid Segersäng station. Matarbussen mellan Trollsta vägskäl och Segersängs station går sällan (5 ggr på 
morgonen och motsvarande på kvällen under vardagar). Om ett tåg blir försenat eller inställt, får 
resenärerna ofta vänta 30 min. på nästa buss, om det ens finns någon nästa avgång. Detta gör att 
många måste ta bilen till stationen.  
 
Förvaltningen har undersökt möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid stationen, men vid den 
senaste informationen till kommunstyrelsen, hade man inte tittat på om det gick att förlänga det 
befintliga parkeringsområdet utmed järnvägen. Det är en ganska stor höjdskillnad och träd behöver 
fällas, men samtidigt finns det mycket sten och grus från Norviks hamn i kommunen, som det är 
problem att bli av med. På förslag från kommunstyrelsen, skulle förvaltningen undersöka om det är 
möjligt att bygga ut parkeringsplatsen utmed spåret. När detta diskuterades senast i kommunstyrelsen, 
hänvisades till parkeringsplatserna i byn utmed Segersängsvägen, där skolbussen släpper på och av 
barnen. Nu finns inte den parkeringsplatsen längre, eftersom den är inhägnad med byggstaket, (se 
bilder nedan).  
 
Det har nu kommit förslag om att 54 lägenheter och affärer ska byggas parallellt med den nuvarande 
parkeringsplatsen. Om detta skulle realiseras, ökar behovet av parkeringsplatser ytterligare, både för de 
blivande hyresgästerna och för kunderna till affärerna. Det finns även planer på en ganska omfattande 
utbyggnad av Segersäng på andra sidan järnvägen och om det realiseras, behövs ännu fler 
parkeringsplatser.  
 
Just nu är det inte så många som åker kollektivtrafik på grund av Covid19, men så snart detta har 
passerat, kommer behovet av parkeringsplatser vara ännu större än tidigare, eftersom 
parkeringsplatserna i byn inte längre kan användas, (se bilder nedan).  

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 

 

 

Foto från Segersängsvägen i riktning mot Segersängs station.  

 

 

Foto från Segersängsvägen i riktning mot väg 73.  
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Yrkande:  

 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi följande: 
 

1. att en inventering över behovet av parkeringsplatser vid infartsparkeringen vid Segersängs 
station genomförs för de närmaste 5-7 åren 
 

2. att förvaltningen undersöker och återkommer med ett svar beträffande om det går att utvidga 
den befintliga parkeringsplatsen utmed spåret och om detta kommer att göras 
 

3. att en översiktlig planering tas fram för var pendeltågsresenärerna ska kunna ställa sina bilar vid 
Segersängs station under de närmaste 5-7 åren 
 

4. att en tidsplan presenteras för när fler parkeringsplatser kan erbjudas till dem som åker med 
kollektivtrafiken.  

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