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  Anslag 

 Anslaget tas ned: 2020-07-15 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-06-17 
Anslaget sätts upp: 2020-06-23 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 
  Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-06-17 kl. 09.00-13.03 

Ajournering 10.09-10.25. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans 
Agneta Tjärnhammar (M) distans, går in för Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Inger Andersson (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Jean-Claude Menot (SD) går in för Donald Löfving (SD) §§ 157-165 
Håkan Svanberg (M) går in för Donald Löfving (SD) §§ 166-180 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 157-166, 168-180

Justeringens plats och tid  
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2020-06-22 14.00 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Patrik Isestad (S) 
justerare 

Daniel Adborn (L)  Matilda Ekh 
justerare   sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Lars-Åke Lundin (S), distans 
Göran Bergander (S), distans 
Ola Hägg (S), distans 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN), distans 

 

 

Övriga deltagare 
Distans: 
Anneli-Li Hagman Larsson (SN), politisk sekreterare 
Antonella Pirrone (KD) 
Caroline Thunström, mark- och exploateringschef 
Emelie Häll, mark- och exploateringsingenjör 
Hanna Hjort Koverberg, mark- och exploateringsingenjör 
Jonas Karlsson, näringslivschef 
Linn Marsten, personalchef 
Maria Gard Günster (C) 
Isa Eriksson, samhällsplanerare 
David Ulmér, lokalstrateg 
 
På plats: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Rebecka Skoglund, kommunsekreterare 
Sanna Jansson, kommunjurist 
Matilda Ekh, sekreterare 

 

Emma Ny, kommunikationschef 
Petra Kålbäck, förändringsledare 
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Innehållsförteckning             
§ 157/20 Fastställande av dagordning 

 

§ 158/20 Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 
år 2020, med förslag till förändringar 
 

 

§ 159/20 Tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, gällande 
tomt för förskola 
 

 

§ 160/20 Markåtkomst vid ny cirkulationsplats, Källberga 
 

 

§ 161/20 Mål och budget 2021-2024 Allianspartierna reviderad 2020-06-09 
 

 

§ 162/20 Arrendeavtal för mobilstation vid Segersäng, del av Själv 5:14 
 

 

§ 163/20 Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Österby 1:34, vid Lundby 1:80 
 

 

§ 164/20 Information om återrapportering av delegationsbeslut 
 

 

§ 165/20 Tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring digitala tjänster i 
Coronatider 
 

 

§ 166/20 Svar på väckt ärende om parkeringsplatser vid Segersängs station 
 

 

§ 167/20 Svar på - Samrådsremiss för ombyggnad av väg 73 Västerhaninge - Nynäshamns 
delen tpl Älgviken-Fors i Västerhaninge och Nynäshamns kommun, Stockholms 
län 
 

 

§ 168/20 Svar på remiss - Godstrafikplan för Huddinge kommun 
 

 

§ 169/20 Svar på remiss - Hållbar slamhantering, SOU 2020:3 
 

 

§ 170/20 Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning 2020 
 

 

§ 171/20 Markanvisning inom kvarteret Valkyrian, Nynäshamns kommun 
 

 

§ 172/20 Revidering av Nynäshamns kommuns grafiska profil  
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§ 173/20 
 
§ 174/20 
 
§ 175/20 
 
§ 176/20 
 
§ 177/20 
 
§ 178/20 
 
§ 179/20 
 
§ 180/20 

Information om pågående webbprojekt 
 
Information till kommunstyrelsen angående kollektivtrafik till Stora Vika 
 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 
Rapport näringslivsfrågor 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Nästa sammanträde 3 september kl 09.00 
 
Övriga frågor 
 
Återkoppling till kommunstyrelsen angående gc-väg Grödby-Sunnerby 
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§ 157/20 

Fastställande av dagordning 
Ärendena hanterades i ordningen §§ 157-171, 173, 172, 174-170, 180, 179. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. § 161 Mål och budget 2021-2024 ska kvarstå på dagordningen. 
 

2. att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
- § 167 ska direktjusteras i anslutning till sammanträdet. 
- § 173 behandlas före paragraf § 172. 

 
3. under § 179 Övriga frågor behandla: 
- Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om uppsiktsplikt. 
- Bernt Månsson (V) önskar återkoppling om Vänsterpartiets inlämnade hbtq-motion. 
- Lena Dafgård (SN) önskar rättelse av kommunstyrelsens protokoll från den 19 maj. 
- Kansliavdelningen svarar på tidigare ställda frågor. 
- Kommundirektören lämnar information. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar på att § 161 Mål och budget 2021-2024 ska utgå från dagordningen. 

Bernt Månsson (V) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Patrik Isestads (S) yrkande. 

Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag ställs mot bifall till Patrik Isestads (S) yrkande om att § 161 
ska utgå från dagordningen. 

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för bifall till Patrik Isestads (S) yrkande 
om att § 161 ska utgå från dagordningen.  
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Omröstningsresultat 
Tjänstgörande ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M) X  
Daniel Adborn (L) X  
Agneta Tjärnhammar (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Inger Andersson (S)  X 
Bernt Månsson (V)  X 
Lena Dafgård (SN)  X 
Jean-Claude Menot (SD) X  

 

Med 6 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 5 nej-röster för Patrik Isestads (S) yrkande om 
att § 161 ska utgå från dagordningen finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 

_______  
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§ 158/20 KS/2020/0250/206 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt  
    Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex  
    respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2, 
3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
    samt att 
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Rolf Hofsten (PPiN) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 
Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde den 28 januari 2020 beslutade nämnden att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att utreda om maxtaxan ska höjas samt om avgiften för 
familjerådgivning ska höjas. Socialförvaltningen har i dialog med nämnden utvidgat uppdraget till att 
omfatta en översyn av såväl maxtaxa som avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 
år 2020. 
 
Avgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde i Nynäshamn har inte genomlysts sedan år 
2014 då en översyn med förslag på förändringar genomfördes. Kommunfullmäktige beslutade enligt 
förvaltningens förslag, förutom att hemtjänsttaxan skulle förbi densamma, att dessa förändringar 
skulle gälla från och med år 2015. Kommunfullmäktige beslutade även enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag att återremittera punkt 5.3.2 st. gällande skäliga kostnader 
för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling. Ny översyn av egenavgifter för placeringar 
för personer med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning gjordes år 2016 och 
antogs av kommunfullmäktige samma år (SON/2014/0310/806-10). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt  
    Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex  
    respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2, 
3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
    samt att 
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt  
    Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex  
    respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2, 
3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
    samt att 
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar att: 

- återremittera ärendet för en konsekvensbeskrivning för den enskilde medborgaren utifrån 
inkomst-maxtaxa-förbehållsbelopp.  

- en beskrivning redovisas på kommunalskattens påverkan i de jämförda kommunerna i 
förhållande till Nynäshamns kommun. 

- trygghetslarm fortsatt ska vara tillgänglig för alla invånare. 
 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
 
Bernt Månsson (V) yrkar i första hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut, i andra hand 
bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
 
Bengt-Göran Pettersson (KD), Theresia Bergendahl (C), Jean-Claude Menot (SD), Harry Bouveng 
(M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition 1 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
 
Proposition 2 
I det fall kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på bifall eller 
avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner 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 till beslut. 

______ 
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Beslutsunderlag 
Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020. 
Bilaga 1 Omvärldsbevakning av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde år  
            2020. 
Bilaga 2 Sammanställning av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 
            år 2020. 
Bilaga 3 Tjänsteskrivelse socialnämnden 
 

Skickas till 
Akten 
 

 
  





 
Kommunstyrelsen (2020-06-17)  

 

 

Ärende: 158/20, särskilt yttrande/yrkande.  

 

Översyn av maxtaxan och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar 

 

Chockhöjning av omsorgsavgift, matavgift och förbrukningsvaror. 

Socialdemokraterna ser i underlaget ”Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar” att det finns förslag till stora 
höjningar av avgifterna för våra äldre medborgare.  

Höjningarna är särskilt kraftiga för; 

Omsorgsavgiften som ligger på + 20 %, matavgiften 6 % och för förbrukningsvaror med 30%. 
Det föreslås även indraget trygghetslarm för alla invånare. 

Socialdemokraterna anser att utredningen i beslutet inte ger stöd för så omfattande förändringar i 
de äldre och funktionshindrades liv och ekonomi. För några år sedan beslutade 
Socialdemokraterna tillsammans med en enig nämnd att inte genomföra omfattande 
avgiftshöjningar.  

Vid en konsekvensanalys som gjordes då visade det sig att det sammantagna överskottet av en 
sådan åtgärd hade begränsat värde. Den analys som gjordes baserades på brukarnas ekonomiska 
förutsättningar i förhållande till den nya maxtaxan samt förbehållsbeloppet för de som har 
begränsad betalningsförmåga. 

Slutligen är det dessutom svårt att försvara omfattande avgiftshöjningar för äldre medborgare 
med bakgrund av tidigare beslut att bekosta omfattande fastighetsunderhåll i Alkärrsplans 
fastighetsutvecklingsbolag fastighet Nornan. 

Socialdemokraterna anser därför att en sådan här stor förändring bör ha en tydlig 
konsekvensanalys som beskriver flera olika scenarier. Det viktigt att beslutet är väl underbyggt 
när det har en ansenlig påverkan på den personliga ekonomin 



 
I scenariot att maxtaxan blir så hög att flera personer hamnar under förbehållsbeloppet blir 
medborgare bidragsberoende till kommunen, vilket är kränkande för den egna integriteten. Det är 
varje människas rätt att ha ett så självständigt liv som möjligt. 

I den jämförande tabellen saknas också en analys kring vilken betydelse beskattningen har för 
påverkan av individens betalningsförmåga. Detta är ju speciellt viktigt nu när alliansen planerar att 
höja skatten. 

När det gäller trygghetslarm anser vi inte att konsekvensbeskrivningen behandlar ärendets hela 
komplexitet. Om närmare hälften av de som har trygghetslarm utan biståndsbeslut inte får ha det 
i och med detta förslag borde man på ett bättre sätt redogöra för en insatskedja som tillgodoser 
brukarnas behov av trygghet.  

Socialdemokraterna införde trygghetslarm utan biståndsbedömning för att brukarna skulle kunna 
känna sig delaktiga i kedjan av trygghet. Upplevd ensamhet är en av de största bristerna i 
omsorgen av äldre enligt Socialstyrelsens brukarenkät. Om man anser att lagstiftningen som 
Socialdemokraterna införde inte är rätt tillvägagångssätt önskar vi se nya förslag till åtgärder för 
att motverka upplevd ensamhet och osäkerhet hos våra äldre.  

Socialdemokraterna yrkar därför; 

Att återremittera ärendet för en konsekvensbeskrivning för den enskilde medborgaren utifrån 
inkomst-maxtaxa-förbehållsbelopp.  

Att en beskrivning redovisas på kommunalskattens påverkan i de jämförda kommunerna i 
förhållande till Nynäshamns kommun.  

Att trygghetslarm fortsatt ska vara tillgänglig för alla invånare.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 
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§ 159/20 KS/2018/0237/251 

Tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av 
Vidbynäs 1:3, gällande tomt för förskola 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

• Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

• Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 

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

Ärendet 
I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med 
en mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för 
att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden. Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m 
fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 2018-05-04/2018-05-07, vann laga 
kraft den 11 september 2018.  

Enligt Exploateringsavtalet ska kommunen köpa in en fastighet inom planområdet för förskola när 
fastighetsbildningen i projektet vunnit laga kraft. Köpeskillingen är satt till 3 miljoner kronor och 
fastighetsbildningen uppskattas slutföras under 2020. Enligt kommunens Barn- och 
utbildningsförvaltning, BUF, kan en byggnation av ny förskola på platsen först motiveras då området 
Källberga har byggts ut med tillräckligt många bostäder för att det ska finnas ett underlag för 
förskolan.   Exploatören i projektet har som önskemål att förskolan ska finnas på plats när de första 
nya invånarna i området Källberga flyttar in. Alltså i ett mycket tidigare skede än vad kommunen 
kan motivera en utbyggnad på. Exploatören önskar även att en skola med årsklasserna förskoleklass 
upp till årskurs 3 ska byggas på platsen, utöver nämnd förskola.  

I och med detta har Exploatören inkommit med en förfrågan om de kan sälja tomten till en privat 
aktör, som kan anordna och driva både förskola och skola F-3 på platsen i tidigt skede, istället för 
att kommunen ska köpa in tomten och anordna en kommunal förskola på platsen. Dialog har förts 
med kommunens lokalstrateg och med BUF, vilka inte haft några invändningar mot Exploatörens 
förslag. Ett tilläggsavtal som reglerar detta är därför framtaget. Tilläggsavtalet anger att Exploatören 
ska tillse utbyggnad av privat förskola i projektet. Om Exploatören inte har säkrat utbyggnad av 
privat förskola ska kommunen erbjudas att köpa markområdet efter 5 år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

• Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

• Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

• Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

• Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att: 

- ärendet kompletteras med en konsekvensanalys som anger hur nuvarande och planerade 
förskolor och F-3 skolor påverkas av att tidigarelägga en förskola på Källberga, samt att 
ärendet behandlas av Barn- och utbildningsnämnden. 
 

Jean-Claude Menot (SD), Theresia Begendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD), Lena Dafgård (SN) 
och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition 1 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
 
Proposition 2 
I det fall kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på bifall eller 
avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner 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 till beslut. 
_______ 

Skickas till 
Akten 

  



 
Kommunstyrelsen (2020-06-17)  

 

 

Ärende: 159/20, särskilt yttrande.  

 

Tjänsteutlåtande Tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för 
Källberga, del av Vibynäs 1:3, gällande tomt för förskola.  

 

Bakgrund:  

Kommunen har antagit en detaljplan med 600-700 nya bostäder i Källberga, sydost om Ösmo, 
med en mindre by kärna för basservice. I samband med detaljplanen tecknades ett 
exploateringsavtal för att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden. 

Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 
2018-05-04/2018-05-07, vann laga kraft den 11 september 2018. 

Tomt för förskola 

Enligt Exploateringsavtalet ska kommunen köpa in en fastighet inom planområdet för förskola 
när fastighetsbildningen i projektet vunnit laga kraft. Köpeskillingen är satt till 3 miljoner kronor 
och fastighetsbildningen uppskattas slutföras 2020.   

Enligt kommunens Barn- och utbildningsförvaltning, BUF, kan en byggnation av ny förskola på 
platsen först motiveras då området Källberga har byggts ut med tillräckligt många bostäder för att 
det ska finnas ett elevunderlag för en förskola.   

Exploatören i projektet har som önskemål att förskolan ska finnas på plats när de första nya 
medborgarna i området Källberga flyttar in. Alltså i ett mycket tidigare skede än vad kommunen 
kan motivera en utbyggnad på. Exploatör önskar även att en skola med förskoleklass upp till 
årskurs tre ska byggas på platsen. 

Barn och utbildningsnämnden har inte tillfrågats om planerna och Socialdemokraterna anser att 
beslut bör remitteras till berörd nämnd innan avtal tecknas mellan parterna. 

Exploatören har inkommit med en förfrågan om de kan sälja tomten till en privat aktör, som kan 
anordna och driva både förskola och skola F-3 på platsen i tidigt skede, istället för att kommunen 
ska köpa in tomten och anordna en kommunal förskola på platsen. 



 
Dialog har förts med kommunens lokalstrateg och med BUF, vilka inte haft några invändningar 
mot exploatörens förslag. Inga frågor har ställts till den berörda och ansvariga nämnden Barn-och 
utbildningsnämnden.  

Ett tilläggsavtal som reglerar detta är framtaget. Tilläggsavtalet anger att exploatören ska tillse 
utbyggnad av privat förskola i projektet. Om exploatören inte har säkrat utbyggnad av privat 
förskola ska kommunen erbjudas att köpa markområdet efter fem år. 

Socialdemokraterna är positiva till att Källberga utvecklas till bostadsområde och att det självklart 
ska finnas tillgång till förskola och skola i området. Däremot är frågan av vikt för Barn- och 
utbildningsnämnden vilka är ansvarig för verksamhet och planering av förskole och skolplatser i 
kommunen. I Ösmo planeras en ny skola samt i Tallbacka planeras en om- och tillbyggnad. Det 
är därför rimligt att berörd nämnd bereddes tillfällighet att yttra sig. 

 

Socialdemokraterna yrkar därför att:  

Att ärendet kompletteras med en konsekvensanalys som anger hur nuvarande och planerade 
förskolor och F-3 skolor påverkas av att tidigarelägga en förskola på Källberga, samt att ärendet 
behandlas av Barn- och utbildningsnämnden.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition. 
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§ 160/20 KS/2020/0231/260 

Markåtkomst vid ny cirkulationsplats, Källberga 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

• Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 
• Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 
• Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 
• Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  
• Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 

Ärendet 
I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med 
en mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för 
att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden.  

Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 
2018-05-04/2018-05-07, vann laga kraft den 11 september 2018. 

För att möjliggöra utbyggnaden av den cirkulationsplats vid väg 539, Muskövägen, som detaljplanen 
medger har tre avtal tagits fram för att säkerställa markåtkomseten för cirkulationsplatsen.   

Avtalen tecknades 2018-02-06/2018-02-08 respektive 2018-02-06 av parterna och av dåvarande 
mark- och exploateringschef för kommunens räkning. I dialog med Lantmäteriet vid ansökan om 
lantmäteriförrättning enligt avtalen framkom att mark- och exploateringschefen inte hade delegation 
att teckna avtalen för kommunens räkning, utan att beslut måste lyftas till Kommunfullmäktige, KF. 
Efter godkännande av KF i enlighet med detta tjänsteutlåtande, ska befintliga avtal skrivas under 
igen av samtliga parter och sedan skickas till Lantmäteriet för fullföljande av förvärv av fast 
egendom enligt avtalen.  

Som ett resultat av den ökade trafikmängd som blir när Källberga byggs ut kommer en 
cirkulationsplats anläggas vid väg 539, Muskövägen. Påfartsområdet från Sittesta mot Muskövägen, 
som i dagsläget förvaltas av gemensamhetsanläggningen Sittesta ga:3, kommer därför få en ändrad 
sträckning och utformning.  

En överenskommelse har tagits fram med Samfällighetsföreningen som ansvarar för Sittesta ga:3 
och Exploatören i projektet Källberga. Överenskommelsen ger tillstånd för intrång gällande 
ombyggnationen av cirkulationsplatsen, samt anger att Samfällighetsföreningen ska söka 
omprövning av gemensamhetsanläggningen via lantmäteriförrättning på Exploatörens bekostnad. 

Två avtal har även tagits fram med fastighetsägarna till Sittesta 1:16 och fastighetsägarna till 
Sittesta 1:22. Fastighetsägarna upplåter de markområden som är utlagt som allmän platsmark med 
enskilt huvudmannaskap i detaljplanen till kommunen för nytt påfartsområde mot ny 
cirkulationsplats. Vägområdet kommer att ingå i Sittesta ga:3 och förvaltas med enskilt 
huvudmannaskap av Samfällighetsföreningen. 

Fastighetsägarna överlåter även de markområden som är utlagt som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap till kommunen. Kommunen ansöker om fastighetsbildning på Exploatörens 
bekostnad. Ersättning för marken bekostas av Exploatören i projektet Källberga.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:  

• Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 
• Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 
• Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 
• Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  
• Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

• Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 
• Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 
• Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 
• Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  
• Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 
______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 161/20 KS/2020/0021/041 

Mål och budget 2021-2024  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 
fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 
kubikmeter. 

4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 
9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 

10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram.  
11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 

budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

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

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Bernt Månsson (V) och Lena 
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Bernt Månsson (V), Lena Dafgård 
(SN) och Jean-Claude Menot (SD) deltar inte i proposition 2. 

Ärendet 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 
Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna ska bidra till målet att Nynäshamn är en ekonomiskt 
hållbar kommun, vilket innebär att skattemedlen ska användas effektivt och till största nytta för 
innevånarna i kommunen. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 
ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk 
planering.  
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En del i en förbättrad styrning är att budget för nästkommande år ska beslutas i juni istället för i 
november. Det leder till att nämnderna ges bättre förutsättningar för att styra och planera sin 
verksamhet. Budgeten för 2021-2024 är framtagen med ny resursfördelning där nuvarande behov 
och kommande behov analyserats mer detaljerat. Detta gör att det finns en tydlig bild över vad 
Nynäshamns kommun har för resursbehov för att driva en ändamålsenlig verksamhet och möta 
kommande volymökningar. En förutsättning för den nya resursfördelningen är också den höga 
kostnadseffektivitet som redovisats i verksamheten. Som regulator i denna nya resursfördelning 
finns en större buffert för att möjliggöra justeringar för förändrat skatteunderlag.  
 
Nynäshamns kommun har startat ett arbete med att förändra kommunens styrmodell för att på ett 
tydligare och enklare sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Ett partiövergripande 
förändringsarbete startades under våren 2020. Målsättningen för arbetet är att alla företrädarna för 
partierna som finns representerade i kommunstyrelsen arbetar fram gemensamma långsiktiga 
övergripande mål och vision för kommunen. Syftet har varit att enas kring en gemensam inriktning 
för kommunen som är långsiktigt hållbar. På grund av covid-19 har det inte varit möjligt att brett 
förankra de förslag som diskuterats. Arbetet har endast hunnit landa i de tre mest prioriterade 
områdena: Skola, omsorg och näringsliv/skapa arbetstillfällen. Det påbörjade förändringsarbetet 
kommer därför att fortsätta under hösten. 
 
Mål och budget har under våren bland annat beretts genom presentation av förutsättningar för 
kommunstyrelsen vid två tillfällen samt genom att ett budgetdirektiv skickades ut i slutet av februari 
för beredning i respektive nämnd. Den nya resursfördelningen, inkomna remissvar och 
skatteprognosen från 29 april är underlag för den nu presenterade budgeten. Ärendet 
återremitterades på kommunstyrelsen den 19 maj 2020 § 126 och svar på återremissen bifogas. 

Alliansens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med ett 
budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett 
belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 
2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 
kubikmeter. 
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom 
koncernen Nynäshamns kommun. 
5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram 
på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 
8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 
9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 
47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas 
senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 
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10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram.  
11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet återremitteras och att kommunstyrelseförvaltningen får i 
uppdrag att: 

- Återkomma med en fördjupad risk- och konsekvensanalys gällande det ekonomiska läget för 
Nynäshamns kommun där hänsyn även tas till regeringens höstbudget som presenteras i 
september 2020. 

- Att förändringar i nämndorganisationen ska vara ett separat beslut. 

Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till alliansens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition 1 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 
 
Proposition 2 
I det fall kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på bifall eller 
avslag till alliansens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Mål och budget 2021-2024  
Bilaga 1 Konkretisering av Miljö- och klimatmål 
Bilaga 2 Lokalförsörjningsplan 2021-2028 
Bilaga 3 Exploateringsplan 2021-2024 
Bilaga 4 Förteckning styrdokument  
Bilaga 5 Förteckning över Taxor och avgifter  
Bilaga 6 Taxa för Nynäshamns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Bilaga 7 Förslag till taxa om avgifter och viten vid schakt- och grävtillstånd 
Bilaga 8 Förslag till ändring av båtplatsavgifter 
Bilaga 9 Förslag till parkeringsavgifter i hamnområdet 
Bilaga 10 Utlåtande Motion 80-90-100  
Bilaga 11 Mål, nämndmål och indikatorer 

Skickas till 
Akten 



 
Kommunstyrelsen (2020-06-17)  

 

 

Ärende: 161/20, särskilt yttrande/återremissyrkande.  

 

Mål och budget 2021-2024 Allianspartierna reviderad. 
Bakgrund:  

 

Den 18 maj under kommunstyrelsen återremitterades Alliansens budgetförslag av en majoritet i 
kommunstyrelsen. Beslut blev enligt följande: 

 1. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram efter höstbudgeten för att det ska finnas 
möjligheter att kunna göra prognoser och beräkna hur vår kommuns ekonomiska situation ser ut 
inför 2021. 

2. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram beträffande förslaget till förändras 
nämndorganisation där bl.a. följande behöver utredas: 

- Kommer kultur- och fritidsområdet få resurser om skolan inte har tillräckligt med pengar? 

- Vad är det som talar för att underhållet av vår kommuns fastigheter kommer skötas bättre 

om fastighetsförvaltningen läggs under kommunstyrelsen? 

- Om den förslagna nämnden ”näringsliv och arbetsmarknad” inte har självklara uppgifter, 

behövs den då verkligen och vilka problem ska den lösa? 

- Med en minskning av antalet ledamöter i nämnderna, kommer alla partierna inte längre vara 

representerade i nämnderna. 

o På vilket sätt påverkar det demokratin och hur får deras väljare möjlighet att göra 

sina röster hörda? 

o Hur mycket pengar skulle man spara på minskade sammanträdesarvoden och ev. 

förlorad arbetsinkomst för fritidspolitiker? 

- Beslut om förändrad nämndorganisation och eventuellt minskat antal ledamöter i 

nämnderna ska vara ett separat beslut. Under beredningstiden ska förslaget skickas på 
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remiss till de politiska partierna. 

 

Det remissvar vilket Alliansen tagit fram är mycket bristfälligt och svarar inte på frågorna 
kommunstyrelsen beslutat om. Återremissen pekar även tydligt på att en risk och 
konsekvensanalys ska tas fram efter att riksdagen fattat beslut om en höstbudget.  

Det råder idag stor osäkerhet om Sveriges ekonomi på grund av den rådande coronakrisen. 
Sveriges regering räknar med snabbt stigande arbetslöshet och ett djupt fall i BNP på grund av 
coronapandemin. Sällan har prognoser gällande det ekonomiska läget i vårt land, och i 
omvärlden, varit så osäkra. 

Detsamma gäller naturligtvis även för det ekonomiska läget Nynäshamns kommun. Det är i 
nuläget oerhört svårt att göra en bedömning av det ekonomiska läget i vår kommun framöver. I 
vilken utsträckning arbetslösheten kommer att stiga, hur befolkningsprognoserna kommer att 
falla ut och hur skatteintäkterna därmed kommer att påverkas.  

Vi anser därför att det är för tidigt att fatta beslut om Mål och budget för år 2021-2024. En 
senareläggning av budgeten ger också möjlighet att ta del av regeringens budgetproposition för 
nästkommande år som presenteras i september. 

I Alliansens förslag till Mål och budget 2021-2024 finns även en förändring av nämndstrukturen 
samt ansvarsfördelning. Socialdemokraterna anser att det bör vara ett helt eget ärende som ska 
beslutas om av kommunfullmäktige. 

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna på återremiss av ärendet Mål 
och budget för år 2021-2024.   

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att; 

- Återkomma med en fördjupad risk- och konsekvensanalys gällande det ekonomiska läget 
för Nynäshamns kommun där hänsyn även tas till regeringens höstbudget som 
presenteras i september 2020.  

- Att förändringar i nämndorganisationen ska vara ett separat beslut.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 
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Nynäshamn 17 juni 2020 
 
 
Ersättaryttrande gällande ~161/20 Mål och Budjet 2021-2024 
 
MIljöpartiet de Gröna Nynäshamn anser det ytterst beklagligt att Alliansen lägger fram sin 
budget på Kommunstyrelsen i juni 2020, då vi enligt tidigare beslut fastslagit att budgeten 
skulle presenteras i nov 2020.  
 
 
 
 
Emma Solander  
Ersättare i Kommunstyrelsen Nynäshamns kommun  
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§ 162/20 KS/2018/0370/261 

Arrendeavtal för mobilstation vid Segersäng, del av Själv 5:14 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat arrendeavtal för mobilbasstation på 
fastigheten Själv 5:14, vid Segersäng, Nynäshamns kommun. 

Beslutet fattas med stöd av § 13, första stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

Sammanfattning 
Kommunen upplåter med arrenderätt ett område av fastigheten Själv 5:14 för mobilbasstation 
tillhörande företaget Hi3G Access AB. Markområdet upplåts i 15 år från och med den 1 augusti 
2020. För arrendeupplåtelsen ska Hi3G Access AB betala en arrendeavgift om 24 000 kr per år. 

Förvaltningens bedömning 
En ny mobilbasstation skapar en förbättrad mobiltelefontäckning i Segersäng och Nynäshamns 
kommun. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en bra mobiltäckning bidrar till att Nynäshamns 
kommun blir en attraktiv plats att bo, leva i och besöka samt en attraktiv plats för etablering och 
utveckling av företag. 
 
Hi3G Access AB har fört dialog med kommunens tjänsteorganisation och har lokaliserat den aktuella 
platsen som mest lämplig, trots att arrendeområdet ligger nära befintlig bebyggelse och kan 
uppfattas som störande av boende i närområdet. Det anses inte finnas utrymme att flytta masten 
söderut då detta gör att teckningsbilden blir avsevärt reducerad och inte fyller sin funktion. Däremot 
minimeras höjden på tornet då den är placerad på den högsta punkten i föreslaget område. Masten 
anses inte heller kunna flyttas öster ut eftersom det går en högspänningsledning på berget samt att 
masten kommer för långt bort från dess täckningsområde. Parterna har även tittat på en 
samordning i befintlig mast vid Segersängs station. Denna mast klarar dock inte mer belastning så 
en ny mast måste uppföras. Den föreslagna placeringen anses inte begränsa framtida utveckling av 
Segersäng.  

Hi3G Access AB har fått positivt besked gällande bygglov för sin anläggning och beskedet beräknas 
vinna laga kraft om det inte överklagas senast 2020-05-15. Vid bygglovsprövningen har berörda 
grannar och remissinstanser getts möjlighet att yttra sig. Erinran från granne har inkommit och Hi3G 
Access AB har getts möjlighet att bemöta yttrandet och förklarat placeringens läge. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att platsen ändå är lämplig och att byggnadsverkets 
placering bedöms uppfylla krav på lämplighet enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Kommunstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat arrendeavtal för mobilbasstation på 
fastigheten Själv 5:14, vid Segersäng, Nynäshamns kommun. 

Beslutet fattas med stöd av § 13, första stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat arrendeavtal för mobilbasstation på 
fastigheten Själv 5:14, vid Segersäng, Nynäshamns kommun. 

Beslutet fattas med stöd av § 13, första stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

_______ 

Skickas till: 
Akten 
Hi3G Acess AB 
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§ 163/20 KS/2019/0087/253 

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Österby 1:34, vid 
Lundby 1:80 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av del av Österby 1:34 med ett markpris 
på 275 kr/kvm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt punkten ovan, ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra försäljning av del 
av Österby 1:34. 
 
Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Patrik Isestad (S) önskar att den som yrkat i enlighet med beslutet ska motivera yrkandet. Bengt-
Göran Pettersson (KD) inkommer med en motivering som biläggs protokollet som bilaga F. 

Ärendet 
Kommunen fick 2019 in en förfrågan om att köpa mark för enfamiljshus på del av kommunens 
fastighet Österby 1:34. Förfrågan gäller en tomt på ca 2 000 kvm bredvid fastigheten Lundby 1:80, 
som ägs av den sökandes föräldrar, och ligger längs Sorundavägen, precis vid norra 
kommungränsen mot Haninge kommun. Se bifogade kartbilder. Den sökande önskar med 
markköpet flytta närmare sina föräldrar med sin familj och bygga ett eko-hus som han erbjuder sig 
visa upp för kommunen och intresserade aktörer.  
 
Markområdet består av skog och ligger i en brant sluttande bergsterräng. Vid platsbesöket 
upptäcktes en stor mängd skräp och bråte dumpat i området. Hela den tänkta fastigheten ligger 
inom en regionalt utpekad grön värdekärna inom Hanvedenkilen. Den ligger även inom utökat 
strandskydd. Om dessa faktorer utgör hinder för nybyggnation av enfamiljshus avgörs i samband 
med ansökan om förhandsbesked för bygglov och ansökan om strandskyddsdispens.   
 
Mark och exploatering, MEX, har tagit fram en värdering på 380 kr/kvm vilket ger en köpeskilling på 
760 000 kr för en tomt på 2 000 kvm. Detta exkl. förrättningskostnader för avstyckning.  
Värderingen bygger på en ortprisanalys där man med hjälp av värderingsprogrammet 
Värderingsdata har hittat 10 jämförbara försäljningar i närområdet. Medelpriset på dessa 10 
försäljningar ligger på 476 kr/kvm. Eftersom markförutsättningarna anses lite sämre för 
värderingsobjektet, har en reducering gjorts på 20 %.  
 
Den sökande anser att föreslaget markpris på 380 kr/kvm är alldeles för högt för markområdet med 
tanke på markens förutsättningar och att stora bergmassor behöver sprängas för att iordningställa 
tomten inför byggnation. Den sökandes absoluta maxpris är 550 000 kr, vilket ger ett 
kvadratmeterpris på 275 kr/kvm. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp på del av fastigheten Österby 1:34, vid 
Lundby 1:80.  
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Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94.  

Yrkanden 
Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av del av Österby 1:34 med ett 
markpris på 275 kr/kvm. 

- Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt punkten ovan, ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra 
försäljning av del av Österby 1:34. 

Lena Dafgård (SN) och Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till Bengt-Göran Petterssons (KD) 
yrkande. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Bengt-Görans Petterssons (KD) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bengt-Göran Petterssons (KD) yrkande. 

________ 

Beslutsunderlag 
Kartbilder  

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringsenheten 
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§ 164/20 KS/2019/0407/002 

Information om återrapportering av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

Sammanfattning 
Efter att kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 kan en nämnd själv avgöra om 
delegationsbeslut och beslut vid vidaredelegation ska återrapporteras till nämnden. Förvaltningen vill 
med ärendet informera om möjligheten för en nämnd att besluta om i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Förvaltningen föreslår att 
delegationsbesluten fortsatt ska återrapporteras till kommunstyrelsen utan avgränsning. 

I bilaga 1 redovisas de delegationsbeslut som återrapporterats till kommunstyrelsen i september till 
december 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

 
______ 

Skickas till: 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 165/20 KS/2020/0210/005 

Tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring 
digitala tjänster i Coronatider 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om tillfällig tjänst som digital coach ska återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

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

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2020 väckes ett ärende om att tillfälligt inrätta en 
tjänst som digital coach för stöd kring digitala tjänster i Coronatider för att bland annat hjälpa äldre 
och personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv genom att kunna beställa och 
umgås på ett digitalt sätt. Förslagsställaren föreslår att: 

- kommunstyrelsen/krisledningsnämnden ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att 
utreda behovet av digitalt stöd för målgrupper inom kommunen,  

- om kommunstyrelseförvaltningen ser att ett sådant behov föreligger, tillfälligt men snarast 
inrätta en tidsbegränsad tjänst som digital coach för utsatta grupper. 
 

Förvaltningen har utrett ärendet och konstaterar att kommunen, oaktat situationen med Covid-19, 
ger visst stöd i användandet av digitala tjänster. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
förslaget om inrättande av en tillfällig tjänst som digital coach, och upplyser kommunstyrelsen om 
att det för ett inrättande krävs att medel antingen fördelas om, eller att en redan befintlig tjänst ses 
över. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om inrättande av en tillfällig tjänst som digital coach. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om inrättande av en tillfällig tjänst som digital coach. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på återremiss i enlighet med bilaga G. 

Bernt Månsson (V), Lena Dafgård (SN), Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) 
återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande i enlighet 
med bilaga G. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
ärendet ska återremitteras i enlighet med Patrik Isestads (S) återremissyrkande i bilaga G. 
_____ 
Skickas till  
Förslagsställaren 



 
Kommunstyrelsen (2020-06-17)  

 

 

Ärende: 165/20, särskilt yttrande.  

 

Tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring 
digitala tjänster i coronatider 

Bakgrund:  

Socialdemokraterna väckte tidigare ett ärende i kommunstyrelsen om digitalt stöd för äldre. 
Frågan kom upp i samband med att undersöka möjligheterna till att stödja äldre med hemkörning 
av varor. Därefter har kommunen påbörjat hemkörning till de som har den tekniska kunskapen 
att beställa digitalt, vilket är mycket bra första steg för att öka självständigheten hos målgruppen. 

Men kunskapen och tillgången till teknik är mycket varierande. Samhället behöver hjälpas åt i 
kristider för att inkludera alla. Intentionen med Socialdemokraternas ärende var att kommunen 
ska bidra med att sprida kunskap till äldre så att självständigheten ökar.  

Den hjälp som kommunen kan bistå med kan vara utbildning till redan befintlig personal inom 
vård och omsorg. Utbildning som fokuserar på personalen skulle begränsa fysiska kontakter med 
personer som tillhör en riskgrupp för covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Tidigare har kommunen genom sommarjobbsprojekt haft ungdomar att undervisa samt träna 
digital färdighet med äldre. Projektet var framgångsrikt och väl omtalat.  

Socialdemokraterna upplever att svaret på det väckta ärendet är en misstolkning av intentionerna. 
Därför yrkas en återremittering av ärendet för att svara på behovet av digitalt stöd för målgrupper 
inom kommunen. Samt fordras att kommunen snarast inrättar en tidsbegränsad tjänst som digital 
coach för utsatta grupper.  

Socialdemokraterna yrkar på en återremiss.   

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition. 
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§ 166/20 KS/2020/0216/315 

Svar på väckt ärende om parkeringsplatser vid Segersängs 
station 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. kommunstyrelsen noterar redovisningen. 
2. till balanslistan tillföra: Statusrapport avseende planeringen för var pendeltågsresenärerna ska 
kunna ställa sina bilar vid Segersängs station under de närmaste 5-7 åren. 

Ärendet 
Sorundanet väckte i april 2020 ett ärende i kommunstyrelsen kopplat till parkering i Segersäng där 
dagens situation beskrivs men också framtida utveckling. Parkeringen i Segersäng har ett stort 
upptagningsområde och människor från till exempel Aska, Källsta, Fituna, Frölunda, Spångbro, 
Sunnerby, Grödby, Trollstamalm och Valsta använder den. Det anges att de parkeringsplatser som 
förut låg längs med Segersängsvägen i byn inte längre går att användas då den grusytan numera är 
inhägnad av byggstaket, vilket gör behovet än större vid pendeltågsstationen. Vad gäller framtida 
utveckling av Segersäng tas förslaget om 54 nya lägenheter samt affärer parallellt med 
infartsparkeringen upp samt utveckling av den västra sidan om järnvägen.  
 
Sorundanet yrkar på följande fyra punkter: 
 1. Att en inventering över behovet av parkeringsplatser vid infartsparkering 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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 
2. Att till balanslistan tillföra: Statusrapport avseende planeringen för var pendeltågsresenärerna ska 
kunna ställa sina bilar vid Segersängs station under de närmaste 5-7 åren. 
______ 

Beslutsunderlag 
Parkeringsplatser vid Segersängs station 
Beslut – KS § 124 2020-04-23 – Ärende gällande parkeringsplatser vid Segersängs station 
Beslut - KS § 359 2019-12-12 - PM - Projekt infartsparkeringar 
Beslut – MSN § 123 2020-05-19 Investering infartsparkering Segersäng 

Skickas till 
Akten 
MSN 
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Planeringschef 
Handläggare 
§ 168/20       KS/2020/0221/519 

Svar på remiss - Godstrafikplan för Huddinge kommun                                               
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Protokollsanteckning 
Bilaga 1 återfinns hos kommunstyrelsen, registrerad med diarienummer KS/2020/0221/519-2. 

Ärendet 
Huddinge kommun har tagit fram en godstrafikplan som är en av nio åtgärdsplaner som tillhör 
kommunens trafikstrategi. Planen ska tydliggöra hur kommunen avser att arbeta med 
godstransporter de kommande åren. Alla prognoser pekar på att godstransporterna kommer att 
fortsätta öka i regionen, med anledning av befolkningsökning, expansiva byggplaner och ökad 
konsumtion. Flödena för gods kommer också troligt att ändras i och med stora infrastrukturprojekt 
som till exempel Norviks hamn och Tvärförbindelse Södertörn.  

Den övergripande målbilden för godstrafikplanen är:  

Vid planering och utveckling av bostäder, infrastruktur och verksamheter i en levande stadsmiljö 
beaktas behovet av varuförsörjning, avfalls- och godstransporter. Detta sker på ett sätt som 
säkerställer tillförlitlighet och minskad miljöpåverkan från godstransporterna. 

Planen lyfter fram fyra inriktningar att arbeta mot och fem insatsområden, med ett antal tillhörande 
planeringsriktlinjer. Inriktningarna är följande: 

1. Antalet godstransporter inom exempelvis varuförsörjning, avfalls- och byggtransporter ska 
minimeras trots ett ökat transportbehov. 

2. Framkomlighet, tillgänglighet och goda leveransförhållanden för godstransporter ska  
säkerställas. 

3. Godstransporterna ska vara en naturlig del i kommunens strategiska och fysiska planering. 
4. Godstransporternas negativa påverkan på miljö och klimat ska minimeras.  

Insatsområdena är följande: 

1. Samverkan 
2. Leveransförhållanden och markanvändning 
3. Logistik 
4. Godstransporter i den kommunala planeringen 
5. Hållbara transporter 

Godstrafikplanen tydliggör kommunens utmaningar och ger vägledning för prioriteringar och 
satsningar inom ett flertal områden, såsom nyttjande av gaturummet, effektiv logistik, hållbara 
transporter, samverkan och hur godstransporterna ska bli en del i kommunens planering. Planen ser 
samverkan, harmoniserade krav och regleringar i närliggande kommuner och regioner som en viktig 
del av utvecklingen men också inkludering i den egna samhällsbyggnadsprocessen. 

Exempel på åtgärder med hög prioritet som föreslås i planen är bland annat att verka för ett 
godstransportråd, utreda behovet av uppställnings- och konsolideringsytor, systematisera arbetet 
med masshantering i kommunen och verka för att öka kunskapen om godstransporter internt i 
kommunen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

_____ 

Skickas till 
Huddinge kommun 
Akten 
MSN 
Planeringschef 
Handläggare 
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§ 169/20        KS/2020/0219/340 

Svar på remiss - Hållbar slamhantering, SOU 2020:3                                              
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Remissvaret innebär att kommunen förespråkar alternativ 2 i betänkandet, med ett förbud mot 
spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalité på 
jordbruksmark. 

Protokollsanteckning 
Bilaga 1 återfinns hos kommunstyrelsen, registrerad med diarienummer KS/2020/0219/340-2. 

Ärendet 
I januari 2020 överlämnade Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 
avloppsslam sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen.  

Utredningen hade i uppdrag att bl.a.: 

• Föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida 
avloppsslam bör utformas. Förslagen får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam 
genom rötning. 

• Redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller behandling av avloppsslam 
• Utreda om det finns ett behov av ett etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska 

lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur avloppsslam. 
• Föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att minska utsläpp nära källan kan säkerställas 

sedan ett förbud mot spridning av avloppsslam har införts.  
 

Betänkandet presenterar i huvudsak två alternativ på förbud mot användning av avloppsslam på 
mark. De två alternativen innebär i korthet:  

(1) Ett förbud mot all spridning på all mark av allt avloppsslam. 
(2) Ett förbud med utgångspunkt i att eventuella risker med slamspridning kan hanteras och 

åtgärdas. Det vill säga ett undantag från förbudet för användning av slam som är 
hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.  

 

Miljödepartementet har nu remitterat utredningens betänkande till ett antal remissinstanser. 
Nynäshamns kommun har inte mottagit remissen men kommer ändå att lämna synpunkter på 
förslaget. Kommunens reningsverk är nämligen Revaq-certifierade1 vilket innebär att kommunen 
bedriver ett aktivt arbete med att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar 
återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Bedömningen är följaktligen att 
kommunen kan bidra med värdefull kompetens och kunskap på området ur ett kommunalt 
perspektiv. 

Regeringen vill enligt remissmissivet särskilt få synpunkter på alternativ på alternativ 1 i 
betänkandet, det vill säga förslaget om ett totalt spridningsförbud.  

                                            
1 Revaq är ett certifieringssystem för reningsverk. För att bli Revaq-certifierat behöver reningsverket bedriva ett aktivt och 
strukturerat uppströmsarbete för att minska inflödet av oönskade ämnen till reningsverket.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Remissvaret innebär att kommunen förespråkar alternativ 2 i betänkandet, med ett förbud mot 
spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalité på 
jordbruksmark. 

______ 

Skickas till 
Miljödepartementet 
Akten 
Planeringschefen 
VA-avdelningen 
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§ 170/20        KS/2019/0089/209 

Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning 2020                                              
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 (§ 29). De anger totalt 
21 mål för bostadsförsörjningen med en eller flera åtgärder kopplade till varje mål. Den här 
uppföljningen berör åtgärderna. Bostadsbyggandet i kommunen är i huvudsak på rätt väg, med en 
historiskt stor planberedskap.  

Ärendet 
Alla kommuner ska varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning. Lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar ställer vissa krav på hur riktlinjerna ska se ut, men i övrigt 
varierar de i både innehåll och utformning. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för Nynäshamns 
kommun den 14 februari 2018. Dokumentet är indelat i två delar; en med underlag och analys, en 
med mål och riktlinjer. Båda delarna finns bifogade detta tjänsteutlåtande. Bifogat finns även en 
detaljerad uppföljning i listform.  

Riktlinjerna anger totalt 21 mål för bostadsförsörjningen med en eller flera åtgärder kopplade till 
varje mål. Den här uppföljningen följer upp åtgärderna. Vissa åtgärder är genomförda, andra är 
under arbete och ytterligare andra har ännu inte påbörjats. 

När det gäller mål 5.2 och 5.3 har förvaltningen detta år inte genomfört en detaljerad uppföljning. 
De två målen handlar om att nya bostäder i huvudsak ska lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse och i närheten av kollektivtrafik. Målen kräver manuell genomgång av samtliga bygglov, 
vilket tidigare skett i samband med ansökan om den så kallade byggbonusen, som nu har 
avskaffats. Förra året uppnåddes målet på minst 90% av nya bostäder i anslutning till samlad 
bebyggelse respektive i närheten av kollektivtrafik. Förvaltningen bedömer att målen nås med 
lätthet även detta år, framför allt på grund av det stora bostadsprojektet vid Telegrafen, som 
innehåller merparten av fjolårets påbörjade bostäder.  

Förvaltningens bedömning 
Målen och riktlinjerna är i huvudsak relevanta, men för vissa av dem saknas möjlighet att mäta. Det 
handlar bland annat om de mål som berör tillgång till bredbandsanslutning i nya bostäder (mål 5.4). 
I samband med fjolårets uppföljning identifierades ett behov av att revidera riktlinjerna för att säkra 
mätbarhet och undvika överlappning med andra styrdokument. Detta behov kvarstår och 
förvaltningen avser att till hösten återkomma med förslag till reviderade riktlinjer med färre mål och 
åtgärder. De åtgärder som inte går att följa upp ska utgå eller förändras på sådant sätt att de går 
att mäta. I samband med detta avser förvaltningen även att föreslå rutiner som förenklar 
uppföljning av vissa andra åtgärder, bland annat under mål 5.2 och 5.3. För detta krävs även 
samordning med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

På det stora hela är kommunens arbete med bostadsförsörjningen på rätt väg. Bostadsbyggandet är 
högt och den stora planberedskapen medger en hög byggtakt även kommande år. Merparten av 
tillkommande bostäder ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och i goda hållbarhetslägen nära 
kollektivtrafikens knutpunkter. Byggtakten beror dock på marknadens rörelser och i dagens osäkra 
läge går det inte att med någon säkerhet förutspå bostadsbyggandet kommande år.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

______ 

Skickas till 
Planeringschef 
Akten 
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§ 171/20        KS/2018/0488/260 

Markanvisning inom kvarteret Valkyrian, Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att:  

- Ej markanvisa mark norr om Valkyrian 3 
- Upphäva Kommunstyrelsens tidigare beslut från 2018-12-19 (KS/2018/0488/260), vilket 

innebär att det skulle ske en markanvisning av markområdet i anslutning till Valkyrian 3 
samt att bådaområdena skulle drivas i en och samma detaljplan. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga H. 

Bakgrund  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-22 att lämna ett positivt planbesked 
(MSN/2015/0145) för bostadsbebyggelse inom kvarteret Valkyrian. Sökande var ägaren till 
fastigheten Valkyrian 3, Nynäshamnsbostäder AB. Beslutet baserades på att planområdet skulle 
behöva utvidgas och omfatta fler fastigheter än den sökandes fastighet, detta för att kunna 
samordna projekt och parkeringsbehov.  
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-19 (KS/2018/0488/260) att det positiva planbeskedet skulle 
kompletteras med markanvisning av markområden i anslutning till Valkyrian 3 samt att detta skulle 
drivas i en och samma detaljplan. Beslutet innebar att Nynäshamnsbostäder AB markanvisades 
område enligt figur 1, söder om deras fastighet samt att en markanvisning via tävling eller anbud 
skulle ske enligt figur 2, norr om Valkyrian 3.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att:  

- Ej markanvisa mark norr om Valkyrian 3 
- Upphäva Kommunstyrelsens tidigare beslut från 2018-12-19 (KS/2018/0488/260), vilket 

innebär att det skulle ske en markanvisning av markområdet i anslutning till Valkyrian 3 
samt att bådaområdena skulle drivas i en och samma detaljplan. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar på att 

- Nynäshamnsbostäders mark, Valkyrian 3 bryts ut i egen detaljplan.  
- Tilläggsmark mot Rosengården säljs till Nynäshamns Bostäder AB. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 

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

______ 
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Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Mark- och exploateringschef 
Planeringsavdelningen 
 



 
Kommunstyrelsen (2020-06-17)  

 

 

Ärende: 171/20, särskilt yttrande.  

 

Tjänsteutlåtande markanvisning inom kvarteret Valkyrian, 

Nynäshamns kommun.  

 

Bakgrund:  

Socialdemokraterna ser med oro på hur detta ärende ständigt fördröjs med återkommande 

argument som gör det omöjligt för Nynäshamns bostäder AB att exploatera marken och uppföra 

bostäder för seniorer.  

För flera år sedan påbörjades tankarna med att Nynäshamns bostäder ska förvärva marken intill 

Valkyrian 3 som ligger intill Rosengården. Marken är av stor betydelse för att bostadsprojektet 

ska kunna komma till stånd. 2018-12.19 behandlade kommunstyrelsen ärendet och beslutade att 

se hela området runt centrum som ett detaljplaneområde. Socialdemokraterna röstade emot och 

menade att en sådan hantering endast kommer innebära förseningar och att projektet inte blir av.  

Vi kan nu se att vi tyvärr har fått rätt. Lika lydande frågeställningar som tidigare har nu lyfts upp 

och försäljning av mark till Nynäshamnsbostäder kommer att försenas ytterligare. Nynäshamns 

Bostäder har redan ett färdigt projekt anpassat för platsen men saknar detaljplan samt den tilläggs 

mark som behövs för att kunna starta.  

Socialdemokraterna står fat vid att valkyrian 3 ska hanteras genom att den detaljplanen bryts ut 

och att mark sälja till bolaget för att de ska kunna detaljplanera området för seniora bostäder.  

Kommunen har sedan några månader köpt bolaget Allkärsplan utveckling AB där 

sjukhusfastigheten och parkeringsplatsen utanför Coop är placerad. På parkeringsplatsen är det 

tänkt att bostadsutveckling ska ske och vid en sådan utveckling kommer det behövas fler 

parkeringsplatser för att ombesörja handel i området. Det parkeringshus som kommunen i nya 

planer avser riva för att bygga bostäder kommer behövas.  

 

 

 

 

 



 
 

 

För att kunna få igång Nynäshamnsbostäders bostads projekt för seniorlägenheter behöver 

detaljplan brytas ut och tilläggs mark säljas.  

 

Socialdemokraterna yrkar därför att  

 Nynäshamnsbostäders mark, Valkyrian 3 bryts ut i egen detaljplan.  

 Tilläggsmark mot Rosengården sälja till Nynäshamns Bostäder AB. 

 

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i Opposition.  
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§ 172/20       KS/2020/0263/105 

Revidering av Nynäshamns grafiska profil 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Godkänna föreslagna revideringar av Nynäshamns kommuns grafiska profil i enlighet med 
tjänsteutlåtandet  
2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 24 maj 2017, §115/17 (Dnr 
KS/2015/0270/105-12) 
3. Godkänna föreslagna revideringar av platsen Nynäshamns kommuns grafiska profil (visuella 
identitet för platsen Nynäshamn) i enlighet med tjänsteutlåtandet  
4. Beslutet enligt punkt 3 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 15 juni 2016, §129 (Dnr 
KS/2015/0270/105-7) 
5. Uppdra åt förvaltningen att genomföra eventuella ytterligare förändringar som krävs för att 
säkerställa god tillgänglighet i kommunikationen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga I. 

Sammanfattning     
Nynäshamns kommun har idag två grafiska profiler, en för kommunorganisationen och en för 
platsen Nynäshamn (Visuell identitet för platsen Nynäshamn). Sedan dessa beslutades har nya 
lagkrav (Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) införts vilket nuvarande grafiska profiler 
inte lever upp till. 

Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i 
mobila applikationer av en offentlig aktör. Det handlar både om webbplatser och om annan digital 
kommunikation så som presentationer och filer som läses digitalt. Sådan digital service ska uppfylla 
kraven att vara 

• möjlig att uppfatta 
• hanterbar 
• begriplig 
• robust. 

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 
2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven. När vi har testat kommunens 
färgpalett mot dessa standarder har vi tydligt sett att de inte lever upp till kraven. En ny färgpalett 
som lever upp till dessa standarder måste därför implementeras innan den 23 september.  

Även typsnitt måste vara lättlästa och möjliga att uppfatta. Kommunens typsnitt Blogscript, är 
förvisso väldigt snyggt, men lever inte upp till krav på läsbarhet och måste därför tas bort helt. 
 
I samband med att de båda profilerna uppdateras av tillgänglighetsskäl bör även en riktlinje för 
särprofilering adderas till kommunens grafiska profil och de två profilerna tydliggöras. 
 
På det stora hela innebär det att den större delen av de tidigare grafiska profilerna bibehålls, men 
att kommunorganisationens grafiska manual får en seriösare framtoning, ett myndighetsuttryck, 
som borgar för seriositet och trovärdighet medan platsen behåller det mer lekfulla uttrycken då det 
är ett koncept som togs fram för att marknadsföra platsen Nynäshamn. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Godkänna föreslagna revideringar av Nynäshamns kommuns grafiska profil i enlighet med 
tjänsteutlåtandet  
2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 24 maj 2017, §115/17 (Dnr 
KS/2015/0270/105-12) 
3. Godkänna föreslagna revideringar av platsen Nynäshamns kommuns grafiska profil (visuella 
identitet för platsen Nynäshamn) i enlighet med tjänsteutlåtandet  
4. Beslutet enligt punkt 3 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 15 juni 2016, §129 (Dnr 
KS/2015/0270/105-7) 
5. Uppdra åt förvaltningen att genomföra eventuella ytterligare förändringar som krävs för att 
säkerställa god tillgänglighet i kommunikationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Godkänna föreslagna revideringar av Nynäshamns kommuns grafiska profil i enlighet med 
tjänsteutlåtandet  
2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 24 maj 2017, §115/17 (Dnr 
KS/2015/0270/105-12) 
3. Godkänna föreslagna revideringar av platsen Nynäshamns kommuns grafiska profil (visuella 
identitet för platsen Nynäshamn) i enlighet med tjänsteutlåtandet  
4. Beslutet enligt punkt 3 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 15 juni 2016, §129 (Dnr 
KS/2015/0270/105-7) 
5. Uppdra åt förvaltningen att genomföra eventuella ytterligare förändringar som krävs för att 
säkerställa god tillgänglighet i kommunikationen. 

Yrkande 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet: 

1. att vår kommuns grafiska profil kompletteras med fotografier som visar hela vår vackra 
kommun och som alla invånare kan känna igen sig i som t.ex. sädesfält, skog, sjöar, natur 
och friluftsliv. 

2. att vår kommuns grafiska profil visar befintliga verksamheter i hela vår kommun och som 
invånarna lätt kan känna igen som t.ex. Solgläntans gruppbostad, Fagerviks skola, 
Tallbackaskolan m.fl.  

3. att vår kommuns grafiska profil kompletteras med grafiska element som speglar invånarnas 
intressen som t.ex. hästar, hundar etc. 

Bernt Månsson (V), Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med Lena Dafgårds (SN) 
tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande propositionsordning: 
 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkanden. 
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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 att avslå Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 
_______ 
 

Skickas till: 
Akten 
Kommunikationschef 
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§ 173/20         

Information om pågående webbprojekt 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka kommunikationsavdelningen för informationen. 

Ärendet 
Petra Kålbäck, förändringsledare på kommunikationsavdelningen, informerar om pågående 
webbprojekt och riktlinjerna för kommunens kommunikationsinnehåll. Senast den 23 september 
2020 kommer Nynäshamns kommun få en ny webbsida. 
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§ 174/20       KS/2019/0414/062 

Information till kommunstyrelsen angående kollektivtrafik till 
Stora Vika 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-16 beslutades att medborgarförslaget om att inrätta 
en busslinje mellan Stora Vika och Ösmo ansågs besvarat.  

Därefter beslutade kommunstyrelsen för egen del att lyfta behovet av en ny bussförbindelse mellan 
Stora Vika och Ösmo med trafikförvaltningen Region Stockholm att till kommunstyrelsen 
dokumentera och rapportera resultat från möten med trafikförvaltningen Region Stockholm rörande 
att-sats 1. 

Planeringsavdelningen har sammanställt informationen i en skriftlig sammanställning.  

_____ 

Kopia: Akten 
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§ 175/20     

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Samordningsgruppen har inget att rapportera. 
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§ 176/20        

 

Rapport näringslivsfrågor 
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om aktuella näringslivsfrågor. 

Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om fördelningen av tillförordnade innan ny 
näringslivschef anställs. 
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§ 177/20    KS/2020/0003/002  

Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.  
 
Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga J. 
 
Protokollsanteckning 
Patrik Isestad (S) önskar att till protokollet notera att socialdemokraterna inte fick yrka på nedan 
att-satser beträffande KS/2020/0247/059-6: 

- Avslag till att ärendet läggs till handlingar. 
- Ärendet granskas av extern part. 
- Säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning och kommunens riktlinjer. 
- Säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar är tillräckliga. 

 
Ärendet 
KS/2020/0012/022-6 
Kommundirektörens beslut om förordnande av kommundirektör under semesterperioden 2020. 
 
KS/2020/0012/022-7 
Kommundirektörens beslut om förordnande av avdelningschefer under semesterperioden 2020. 
 
KS/2020/0009/020-91 
Kommunjuristens beslut gällande begäran om allmän handling. 
 
KS/2020/0252/149-2 
Näringslivschefens beslut gällande evenemangsansökan från Stadskärneföreningen för 
Skärgårdsmarknad 2020.   
 
KS/2010/0044/251-71 
Mark- och exploateringschefens beslut om grävningstillstånd för schakt för belysning i kommunal 
mark. 
 
KS/2020/0225/141-5 
Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat ansökan till Europeiska socialfonden – Växtkraft 
Södertörn.  
 
KS/2020/0247/059-6 
Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat avtal Genomförande av satsningen tillsammans för 
(orten) Nynäshamn 2020.  
 
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 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut KS/2020/0225/141-5 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut KS/2020/0247/059-6 
______ 

Skickas till 
Akten 
 

 



 
Kommunstyrelsen (2020-06-17)  

 

 

Ärende: 177/20, särskilt yttrande.  

 

Avtal – Direktupphandling – Tillsammans för (orten) 
Nynäshamn 2020. 

 

Bakgrund:  

Enligt kommunallagen får en nämnd ge uppdrag åt en ordförande eller en annan ledamot att fatta 
beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas (6:39 KL). Detta framgår av respektive nämnds delegationsordning. 

Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut och undertecknat en direktupphandling till ett 
värde av 615.000 kr. I delegations beslut finns ingen information om varför ärendet inte kunnat 
vänta till kommande kommunstyrelse. Det finns ingen information om varför företaget har 
direktupphandlats. 

När avtalet skrevs under den 18 maj hade det ägt rum flera sammanträden med kommunstyrelsen 
där frågan hade kunnat avhandlas och det fanns även planerade sammanträden framöver.  

Kommunen har brutit mot LOU, Lagen om offentlig upphandling, då kommunen inte frågat 
minst tre stycken leverantörer. Ärendet har beslutats under felaktiga grunder och strider mot 
LOU.  

Nynäshamns kommun har tecknat ett avtal med företaget AD Tillsammans, efter ett 
ordförandebeslut. Företaget har till uppgift att förse kommunen med 2 projektledare, 5 stycken 
arbetsledare. Företaget erbjuder en tjänst och avtalet som tecknats har kommit till efter en 
direktupphandling. Kostnaden för avtalet är 615.000 kr. Socialdemokraterna har tidigare 
föreslagit att kostnaden för företagets tjänster inte ska belasta budget för sommarjobben och 
väntar fortfarande på att ärendet ska beredas. 

Socialdemokraterna yrkar därför att: 

● Avslag till att ärendet läggs till handlingar. 
● Ärendet granskas av extern part. 
● Säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning och kommunens riktlinjer  



 
● Säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar är tillräcklig 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 178/20 

Kommunstyrelsens nästa sammanträde 
Nästa sammanträde är den 3 september kl. 09.00. 

______ 
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§ 179/20 

 

Övriga frågor 
1. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas och lämnar över ärendet till förvaltningen för 
hantering. 

Ärendet 
Patrik Isestads (S) väckta ärende biläggs protokollet som bilaga K. 

2. Bernt Månsson (V) önskar återkoppling om Vänsterpartiets inlämnade hbtq-motion. 
Kommunjurist Sanna Jansson informerar om att arbetet med motionen pågår på kansliavdelningen. 

3. Rättelse av protokoll 
Lena Dafgård (SN) önskar rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2020-05-19 samt det 
direktjusterade protokollet 2020-05-19. Lena Dafgård (SN) kommer informera kansliavdelningen om 
de felaktigheter som uppmärksammats. 

4. Kansliavdelningen svarar på tidigare ställda frågor. 
Kommunjurist Sanna Jansson svarar på av kommunstyrelsen tidigare ställda frågor till 
kansliavdelningen.  

Sverigedemokraternas motion om utökade parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad 
(KS/2019/0303/060) och motion om att förbjuda tiggeriet i Nynäshamn (KS/2019/0146/060) 
beslutades i kommunfullmäktige 2019-11-13 §§ 198-199 och behandlas nu hos miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Socialdemokraternas väckta ärende om sommarjobbsgaranti för alla mellan 16-18 år 
(KS/2020/0274/629) behandlas på personalavdelningen. 

5. Kommundirektören önskar lämna information 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar att coronaläget i kommunen är stabilt men att 
organisationen är ansträngd. Ett arbete pågår för att säkra att det finns sommarvikarier. 
Kommunens medarbetare får fortsatt information om coronaläget varje vecka.  

Arbetet med Upphandling Södertörn 2.0 pågår och ska på remiss till nämnderna i höst. 

 



 
Kommunstyrelsen (2020-06-17)  

 

Väckande av ärende KS 2020-06-17  

 

Utarbetande av riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

 

Bakgrund:  

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över de kommunala företagens verksamhet. Utöver 
detta beslutade riksdagen 1 januari 2013 om förstärkt uppsiktsplikt över nämnder och 
kommunala bolag.  
 
Uppsiktsplikten är kollektiv för kommunstyrelsen och tar inte ställning till ledamöternas politiska 
hemvist. Uppsiktsplikten är långtgående, men det finns inget generellt regelverk som anger hur 
uppsiktsplikten skall utföras. Tydligt är att kommunstyrelsen ska begära relevant information så 
att de kan kontrollera att verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Enligt det reglemente som kommunfullmäktige har fastställt har kommunstyrelsen i §2 ”Ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
[ledningsfunktion]. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund”. 
 
Det står även att “Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen [styrfunktio]. 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen 
och återrapportera till fullmäktige [uppföljningsfunktion]”.  
 
I reglementet finns också ett antal frågor som underlag för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 

Yrkesrevisionen 2016 
Kommunens revisorer har till uppgift att kontrollera hur kommunstyrelsen idkar uppsiktsplikten. 
I november 2016 redovisade yrkesrevisionen en rapport där de hade kontrollerat hur 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt fungerade i samverkan med andra kommuner. Av rapporten 
framgår att revisorerna ansåg att kommunstyrelsen i all väsentlighet hade genomfört 
uppsiktsplikten tillfredsställande. Revisorerna uppmanade kommunstyrelsen att diskutera samt 



 
göra en värdering huruvida arbetsformerna och arbetsfördelningen avseende uppsiktsplikten är 
ändamålsenlig.   
 
Kommunstyrelsens arbete 
I framtiden skulle det vara tillfredsställande om kommunstyrelsen och revisorerna har täta 
kontakter sinsemellan för att underlätta genomförandet av uppsiktsplikten.  
 
Socialdemokraterna anser att kommunstyrelsen bör utarbeta riktlinjer för hur uppsiktsplikten kan 
stärkas. Detta för att det som har hänt i Nynäshamns kommun inte återupprepas, med en nämnd 
som inte får ansvarsfrihet. Riktlinjerna kan tas fram genom att kommunstyrelsen avsätter en dag 
för utbildning och diskussion om vad som bör ingå i riktlinjerna.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför att: 
Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för hur kommunstyrelsen skall arbeta med den förstärkta 
uppsiktsplikten för att säkerställa att arbetet utförs så att kommunstyrelsen kan följa nämnderna 
och de kommunala bolagens arbete på ett ändamålsenligt sätt.   
 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 180/20        KS/2014/0108/000  

Återkoppling till kommunstyrelsen angående gc-väg Grödby-
Sunnerby 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska beredas hos arbetsutskottet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 april 2019 att göra en enklare undersökning av 
markägarnas intresse av en gång och cykelväg utmed länsväg 542 Sunnerby och Grödby. 

Planeringsavdelningen har lämnat en redovisning av resultatet av undersökningen av markägarnas 
intresse för att upplåta mark i syfte att anlägga en gång- och cykelväg.  

Yrkande 
Harry Bouveng (M) yrkar på att ärendet ska beredas hos arbetsutskottet. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till Harry Bouvengs (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Harry Bouvengs (M) yrkande. 

______ 
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