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§ 134/20 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

Under § 154 Övriga frågor: 

- Patrik Isestad (S) har en fråga om kommunstyrelsens beslut beträffande seniorboende på 
Hacktorp. 

- Kommundirektör Carolina Petterson och ekonomichef Dan Olén informerar om läget 
beträffande Coronapandemin samt arbetet med T2. 

- Kanslichef Christian Wigren informerar om allmän sammankomst. 
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§ 135/20 KS/2019/0516/101 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 
talartider 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 23 oktober 2020. 

Sammanfattning 
Förslaget till arbetsordning har tagits fram förenkla arbetet för kommunfullmäktiges sekreterare 
samt ge mer tid till ledamöter att förbereda interpellationer och frågor. I övrigt har mindre skriftliga 
förändringar och rättelser gjorts, detta bland annat för att talartiderna och arbetsordningen ska 
överensstämma med varandra. På kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2020 § 102 beslutade 
styrelsen att återremittera ärendet till förvaltningen, även delar i talartiderna (Bilaga A) 
återremitterades. Talartider är något som beslutas av gruppledarna på gruppledarmöte. Talartiderna 
har inte behandlats på en gruppledarträff sedan återremitteringen och inga förändringar har därför 
gjorts i Bilaga A. Vid de tillfällen som gruppledarna beslutar om en förändring i Bilaga A byts 
arbetsordningens Bilaga A ut. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslagen kommer förenkla arbetet för kommunfullmäktiges sekreterare 
samt ge mer tid till ledamöter att förbereda interpellationer och frågor. Förvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen är därför att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till 
reviderad arbetsordning. 

I samband med återremitteringen inkom Patrik Isestad (S) med förslaget att § 31 ska få ett tillägg 
enligt följande: Väckt motion kungörs i samband med protokollet för det fullmäktige vilket motion 
väcktes vid.  

I den nya kommunallagen används ordet ”kungöra” enbart avseende tillkännagivande av 
kommunala föreskrifter då begreppet ses som gammalmodigt och då lagstiftaren önskar en mer 
stringent användning av begreppet. Förvaltningen föreslår därför att meningen istället ska 
formuleras som: En motion som inkommit innan utskick av kallelse redovisas i kommunfullmäktiges 
protokoll som efter justering tillkännages på den digitala anslagstavlan. En motion kan idag väckas 
både genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 
En motion tillkännages därefter inte enskilt, utan redovisas i kommunfullmäktiges protokoll som 
efter justering tillkännages på den digitala anslagstavlan. Motioner som väcks på ett 
kommunfullmäktigesammanträde redovisas inte i sammanträdets protokoll, detta för att fullmäktige 
inte har fått möjlighet att läsa handlingarna innan sammanträdet. Motioner som inkommer efter 
utskick av kallelse redovisas i kommande protokoll, men de blir väckta direkt när de inkommit till 
förvaltningen.  

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 23 oktober 2020 
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§ 136/20 KS/2020/0284/060 

Svar på motion - möjlighet att hålla kommunfullmäktige i 
kommunens egna lokaler 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
1. Motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka lokaler i kommunens bestånd 
som kan användas för kommunfullmäktiges sammanträden, samt 
3. ser över den ekonomiska vinsten i att använda dessa lokaler. 

Ärendet 
Den 12 juni 2020 inkom Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) med en motion om att se 
över sammanträdeslokal för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. I motionen yrkar de på att: 
1. ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjliga lokaler för kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
2. den berörda förvaltningen ser över de ekonomiska vinsterna med att använda kommunens egna 
lokaler till kommunfullmäktige. 
3. flytta kommunfullmäktiges sammanträde till en lämplig lokal i kommunens egna bestånd snarast 
möjligt. 
 
Kommunfullmäktigesammanträdena i Nynäshamns kommun sker idag i Folkets Hus. Folkets Hus 
ligger centralt och är tillgänglighetsanpassat, det finns ljudutrustning och projektor tillgänglig i 
lokalen och personal från Folkets Hus möblerar lokalen och förbereder ljudsystemet. Vid användning 
av en alternativ lokal behöver även den vara tillgänglighetsanpassad, och för att arbetet fortsatt ska 
vara effektivt bör ljudutrustning och projektor finnas tillgänglig i lokalen. Folkets Hus erbjuder 
servicen att de möblerar lokalen och förbereder ljudsystemet, därav vore en fördel att en alternativ 
lokal alltid är möblerad och har ett ljudsystem installerat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
1. Motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka lokaler i kommunens bestånd 
som kan användas för kommunfullmäktiges sammanträden, samt 
3. ser över den ekonomiska vinsten i att använda dessa lokaler. 

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

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

__________ 
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Beslutsunderlag 
Motion  

Skickas till 
Akten 
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§ 137/20 KS/2018/0093/060 

Svar på motion beträffande att införa träffpunkter för äldre 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har väckt en motion om att införa träffpunkter för äldre. 
Enligt motionen är syftet att öka livskvaliteten för de äldre i kommunen genom att skapa 
mötesplatser på flera ställen i kommunen, åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt i orten 
Nynäshamn, där aktiviteter, som de äldre inom området är intresserade av, organiserat av 
kommunen och i samarbete med organisationer. Socialnämnden har den 24 april 2018, § 55, avgett 
yttrande över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad genom yttrandet då förslagen 
i motionen till stor del redan genomförts.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att socialförvaltningen genom aktivitetskoordinatorn 
driver frågan om att skapa aktiviteter för äldre och även att skapa mötesplatser för äldre. 
Aktivitetskoordinatorn uppger att det är svårt att rekrytera volontärer och att starta verksamheter 
som håller över tid med stöd av volontärer. Socialförvaltningen informerar om aktiviteter som 
bedrivs på olika håll inom kommunen genom den aktivitetskatalog som finns. I katalogen finns olika 
typer av arrangörer såväl frivilligorganisationer som föreningar, företag och kommunala 
verksamheter, studieförbund och volontärer.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionens attsats 1-6. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till motionens attsats 1-6. 

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

_______ 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Socialnämndens protokoll 2018-04-24, § 55 
Socialförvaltningens skrivelse 2018-04-17 
Aktivitetskatalog 
Svar från motionärerna, samråd om förslaget till svar på motionen 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Socialnämnden 
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§ 138/20     KS/2018/0292/060 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer och unga 
kvinnor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.    

Ärendet 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att mensskydd ska finnas att få gratis på ungdomsmottagningar 
och skolor i kommunen. I motionen framförs att mensskydd är en kostnad som tjejer/kvinnor inte 
kommer ifrån och motionären menar att kommunen bör underlätta för unga tjejer och kvinnor 
genom att dela ut gratis mensskydd. Motionären menar också att det är positivt att ungdomar på så 
sätt kan få en naturlig kontakt med ungdomsmottagningen.  

Barn- och utbildningsnämnden har avgett yttrande över motionen den 23 januari 2019, § 11. Barn- 
och utbildningsnämnden har därefter avgett ett nytt yttrande den 19 februari 2020, § 25, för att 
tydliggöra sitt yttrande angående ungdomsmottagningen. 

I Nynäshamns kommun finns det gratis mensskydd i skolorna hos både skolsköterskorna och  
skolexpeditionerna för den som behöver. Efterfrågan varierar i skolverksamheterna och det köps in 
mindre volymer som justeras efter efterfrågan. På gymnasiet är efterfrågan stor, medan det inom 
grundskolorna är betydligt mindre. Barn- och utbildningsförvaltningen marknadsför inte aktivt att 
det finns gratis mensskydd i kommunens skolor, men barn- och utbildningsförvaltningen gör 
bedömningen att det är känt hos eleverna. Ungdomsmottagningen i Nynäshamn drivs av Capio 
vårdcentral och finns på Idunvägen 1, Nynäshamn. Det finns ingen generell rättighet att få del av 
kostnadsfria mensskydd vid ungdomsmottagningen. Mensskydd delas endast ut till enskilda 
personer som en del i en behandling. Mellan Nynäshamns kommun och Capio Närsjukvård AB finns 
ett samarbetsavtal, där kommunen ansvarar för kuratorsdelen vid mottagningen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att motionens yrkande om att mensskydd ska 
finnas att få gratis i kommunens skolor är uppfyllt. Motionens yrkande om att mensskydd ska finnas 
att få gratis på ungdomsmottagningen bedömer kommunstyrelseförvaltningen vara en fråga för 
Region Stockholm att besluta om.    

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.    

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

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

______ 

Beslutsunderlag 
Motion (V) gällande gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2019-01-23 § 11 
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2019-01-29 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2020-02-19 § 25 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2020-02-11 

Skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 139/20 KS/2019/0464/060 

Svar på motion om biståndsbedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 

hemtjänst i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
Den 17 oktober 2019 inkom Miriam Malm (V) med en motion. I motionen yrkar Malm på att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. målgruppen äldre (över 65 år och ej förvärvsarbetande), samt de med funktionsvariationer 
inom LSS:s olika personkretsar och som ansöker hemtjänst eller boendestöd, ska 
bedömningen i myndighetsutövandet alltid utgå från goda levnadsvillkor 

2. vi inför förenklad biståndsbedömning gällande hemtjänst i Nynäshamns kommun. 
3. personer som är över 65 med funktionsvariation även ska ha rätt till daglig verksamhet och 

ha det så länge de så önskar. 
4. personer som inte innehaver aktivitetsersättning ska ändå kunna beviljas daglig verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen översände motionen på remiss till socialnämnden som 2020-04-28 § 57 beslutade 
att överlämna socialförvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
gör bedömningen: 

1. att det inte finns anledning eller juridisk möjlighet för kommunen att börja bedöma 
ansökningar om bistånd, vad gäller boendestöd eller hemtjänst, enligt goda levnadsvillkor.  

2. att det inte är lämpligt att i dagsläget införa förenklad handläggning.  
3. att förvaltningen redan beviljar insatsen, enligt de riktlinjer som finns, till personer över 65 

år.  
4. att personer som inte beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, och som därmed står till 

arbetsmarknadens förfogande, i regel inte ska beviljas insatsen daglig verksamhet, enligt 
LSS. 

Förvaltningen instämmer i socialnämndens bedömning: I Nynäshamns kommun beviljas insatser 
redan till personer över 65 år och utifrån individuella bedömningar kan även personer som inte 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning bli beviljade daglig verksamhet. Nynäshamns kommun bör 
vidare undvika att utveckla en egen praxis och istället följa den nationella praxisen beträffande 
skälig levnadsnivå. Förvaltningen instämmer med socialnämnden beträffande att det i nuläget inte 
är lämpligt att införa förenklad biståndsbedömning då större förändringar pågår i verksamheten, 
däremot föreslår förvaltningen att kommunen bör utreda om förenklad biståndsbedömning ska 
införas efter att pågående förändringar har implementerats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen anses besvarad. 
2. ge socialnämnden i uppdrag att utreda ett införande av förenklad biståndsbedömning för 
hemtjänst i Nynäshamns kommun. 
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Yrkanden 
Ordförande (L) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

______ 

Beslutsunderlag 
Motion om biståndsbedömning 
Beslut SON § 75/20 – svar på motion 
Tjänsteskrivelse SON – svar på motion 
 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Socialnämnden 
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§ 140/20 KS/2020/0145/060 

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
En motion har inkommit från Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) om att kommunen 
ska utreda och driftsätta kamerabevakning i kommunen. För att en kommun ska få tillstånd för 
kamerabevakning på allmän plats krävs det att flera paragrafer i Kamerabevakningslagen är 
uppfyllda. Det ska särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brottslig verksamhet. Att införa kamerabevakning ska inte vara en första 
brottsförebyggande åtgärd utan alternativa åtgärder till kamerabevakning ska först ha vidtagits. I 
Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område. Förvaltningen bedömer att en utredning 
om kamerabevakning kan utröna om införande av kamerabevakning är en möjlig trygghetsskapande 
och brottsförebyggande åtgärd i kommunen. 

Bakgrund  
Den 25 februari 2020 inkom Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) med en motion om 
kamerabevakning i Nynäshamns kommun. I förslaget yrkar de att: 

- Ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och driftsätta kameraövervakning där behov 
finns, i stadskärnorna, i parker, på torg och/eller i bostadsområden. 

- Söka tillstånd gällande övervakning. 
- Tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka platser i kommunen som kamerabevakning 
kan ge effekt. 
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar på att arbetsutskottet ska lämna ärendet utan enligt ställningstagande. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till ordförandes (L) förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

______ 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Skickas till 
Akten 
Motionärerna 
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§ 141/20 KS/2020/0168/060 

Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om 
korruption, mutor och jäv 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 
denna skrivelse.  

Ärendet 
Vid varje mandatperiods början anordnar kommunstyrelseförvaltningen en utbildning för de 
förtroendevalda. Det ligger i förvaltningens uppdrag att ge de förtroendevalda verktygen för att 
kunna utföra sina uppdrag, ett av de verktygen är kunskap i hur man undviker mutor och jäv. I 
februari 2015 hölls en utbildning som behandlade jäv och i januari 2019 en utbildning som 
behandlade mutor och jäv.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med 
denna skrivelse.  

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

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

______ 

Beslutsunderlag 
Motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, givande och tagande av mutor 
samt om jäv. 

Skickas till 
Akten 
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§ 142/20 KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade motioner 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade motioner till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 
31 augusti 2020. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där 
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av 
kommunstyrelsen inom ett år. 
 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 
 
KS/2017/0088/060 
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017 
inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av 
kommunstyrelseförvaltningen. Beräknad behandling i kommunstyrelsen i december.  
 
KS/2018/0121/060 
Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 februari 2018 inkommit med en motion 
om att samtliga nämnder ska se ärendets gång från början till beslut, att samtliga nämnder arbetar 
på lika vis och delar information på samma sätt. Sverigedemokraterna har genom gruppledaren 
meddelat att de återtar motionen. Ärendet är avslutat.  
 
KS/2019/0371/060 
Miriam Malm och Madelaine Sloot (V) har den 13 augusti 2019 inkommit med en motion om att 
HBTQ-diplomering, HBTQ-certifiering och HBTQ-utbildning ska genomföras inom olika kommunala 
verksamheter. Samtliga politiker ska erbjudas utbildning i HBTQ och normkritik och varje förvaltning 
ska ta fram en handlingsplan för att aktivt arbeta med HBTQ-frågor. Kommunstyrelseförvaltningen 
bereder ärendet. Beräknad behandling i kommunstyrelsen i oktober.   
 
KS/2019/0438/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober inkommit med en motion angående 
alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen i november.  
 
KS/2020/0146/060 
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2020 inkommit med en motion om att anlita 
ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2020/0170/060 
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 mars 2020 inkommit med en motion om att utöka öppettider på 
Nattis. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.   
 
KS/2020/0169/060 
Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om 
ändrad betalning av partistöd. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
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KS/2020/0171/060 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om Trygghet – varje medborgare 
ska kunna leva tryggt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2020/0172/060 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att inrätta trygghetsvärdar. 
Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2020/0173/060 
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att vässa det förebyggande 
arbetet mot narkotika. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2020/0199/060 
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 
motion om framtidens äldreomsorg. Motionen har remitterats till socialnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.   
 
KS/2020/0251/060 
Donald Löfving (SD), Johan Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med 
en motion om att prioritera och ge plats för äldrefrågor. Motionen har remitterats till socialnämnden 
för yttrande.  
 
KS/2020/0255/060 
Klas Rydström (SD) har den 28 maj 2020 inkommit med en motion om att bygga om delar av 
sjukhuset till skola. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade motioner till kommunfullmäktige. 

______ 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens rapport 

Skickas till 
Akten 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 143/20 KS/2020/0019/109 

Rapport obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt 32 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa 
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 
31 augusti 2020. 

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 
KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till 
sjukhuset. Inkom 2018-08-14 

KS/2019/0226/061 Medborgarförslag om att göra allmänna platser som kommunen ansvarar för, 
och där barn vistas, till porrfria zoner. Inkom 2019-04-18 

KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om parfymfria produkter i kommunens offentliga miljöer. 
Inkom 2019-05-07.   

KS/2019/0326/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationer och offentliga 
platser. Inkom 2019-06-28 

KS/2019/0327/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationen i Nynäshamn, 
Backluraområdet samt parkeringar. Inkom 2019-06-28 

KS/2019/0328/061 Medborgarförslag om kameraövervakning på alla pendeltågstationer inom 
kommunen samt vid alla parkeringar utomhus. Inkom 2019-06-28 

KS/2019/0329/061 Medborgarförslag om installation av kameror på offentliga platser såsom buss-
och tågstationer. Inkom 2019-06-28 

KS/2019/0478/061 Medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem 
med redskap. Inkom 2019-10-29. 

KS/2019/0250/061 Medborgarförslag om förskolepersonals användning av privata mobiler i 
förskolan. Inkom 2019-05-07.  

KS/2020/0019/109 Medborgarförslag om att höja kommunalskatten för att möta kostnaderna som 
skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

- 

 

Socialnämnden 
KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom 2017-07-19 

KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som 
vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
KS/2018/0455/061 Medborgarförslag – förbättringsförslag gällande ishallen samt tillbyggnad med 
miljötänk. Inkom 2018-10-15 

KS/2019/0252/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom 
2019-05-07. 

KS/2019/0291/061 Medborgarförslag om att utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från 
färjorna i Nynäshamns hamn. Inkom 2019-06-10 

KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom 
2019-08-14.  

KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta 
ses över. Inkom 2019-08-22. 

KS/2019/0413/061 Medborgarförslag om att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i 
Stora Vika. Inkom 2019-09-06. 

KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och 
skateboardrampen i Stora Vika. Inkom 2019-10-09. 

KS/2019/0447/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp skolgården i Stor Vika. Inkom 
2019-10-09. 

KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om informationsskylt till gångtrafikanter på Strandvägen. 
Inkom 2019-12-20. 

KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 
2019-12-03.  

KS/2019/0544/061 Medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Inkom 2019-
12-13.  

KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – 
Frejgatan. Inkom 2020-01-03.  

KS/2020/0084/061 Medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i 
hamnområdet. Inkom 2020-01-13. 

KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför 
förskolan vid församlingshemmet. Inkom 2020-01-27. 

KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna längs 
gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18. 
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KS2020/0132/061 Medborgarförslag att kommunen anlägger ställplatser i hamnområdet. Inkom 
2020-02-18.  

KS/2020/0133/061 Medborgarförslag att de som hyr båtplats av kommunen också kan få tillgång till 
dusch och toalett i gästhamnen mot en avgift. Inkom 2020-02-18. 

KS/2020/0160/061 Medborgarförslag om att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till 
Sjötelegrafen. Inkom 2020-03-04.  

KS/2020/0166/061 Medborgarförslag om att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och 
Fredsgatan till någon form av väg för motorfordon. Inkom 2020-03-12. 

KS/2020/0200/061 Medborgarförslag om runsten och skylt (SÖ 218) Billsta. Inkom 2020-04-09. 

Kultur- och fritidsnämnden 
KS/2018/0445/061 Medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn. Kultur- och 
fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen tar över ärendet 
från kultur- och fritidsnämnden på grund av ärendets principiella beskaffenhet.  

KS/2019/0123/061 Medborgarförslag om att Ösmo Simsällskaps simtränare får tillgång till WiFi i 
Ösmo simhall för att underlätta registrering i Idrott-online. Inkom 2019-02-14. 

KS/2020/0217/061 Medborgarförslag om Drive-In-Bio på Estöplan. Inkom 2020-04-24. 

KS/2020/0230/061 Medborgarförslag om badstege på bryggan, södra sidan av 1:a pumpviken på 
Lövhagen. Inkom 2020/0230/061. 

Medborgarförslag som ännu inte är delegerade av kommunfullmäktige 

KS/2020/0265/061 Medborgarförslag om att underlätta pendling genom att göra ett stopp för bus 
861 vid Segersäng. Inkom 2020-06-03. 

KS/2020/0279/061 Medborgarförslag om att parkeringsplatsen på Ringvägen/Strandvägen görs 
mindre. Inkom 2020-06-11 

KS/2020/0303/061 Medborgarförslag om att upprätta en skyddsväg mellan Utsiktsvägen och 
Vårfruvägen. Inkom 2020-06-23. 

KS/2020/0339/061 Medborgarförslag om att installera farthinder på vissa delar av Ringvägen. Inkom 
2020-08-03.  

KS/2020/0365/061 Medborgarförslag om  inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. Inkom 2020-08-
28. 

KS/2020/0366/061 Medborgarförslag om upprättande av en Lärmiljöfond. Inkom 2020-08-28.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

______ 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens rapport 

Skickas till 
Akten 
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§ 144/20 KS/2020/0015/009 

Rapport balanslista 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ännu inte är verkställda, en 
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste 
rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

_______ 

Beslutsunderlag 
Balanslistan 

Skickas till 
Akten 
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§ 145/20 KS/2018/0207/260 

Bolagiseringsutredningen - Slutrapport 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade i november 2019 beslut om att en bolagisering av Nynäshamns kommuns 
samlade fastighets- och markinnehav skulle utredas med för- och nackdelar. Kommunstyrelse-
förvaltningen har gjort en utredning av en bolagisering av fastighetsavdelningen, vatten- och 
avloppsavdelningen (VA) samt mark- och exploateringsenheten (MEX). Det finns vissa juridiska 
skillnader men även likheter mellan bolags- och förvaltningsform. Kommunala bolag omfattas av 
Lagen om offentlig upphandling, offentlighetsprincipen och får endast verka inom ramen för det som 
i kommunallagens mening är kommunal kompetens. En tydlig skillnad mellan associationsformerna 
är att ett beslut som fattats i bolag inte kan överklagas enligt kommunalbesvär (laglighetsprövning). 
Bolag omfattas av aktiebolagslagen.  
 
Den skattemässiga miljön är mer gynnsam i kommunal förvaltning än i bolagsform. Kommuner 
betalar lägre och i vissa fall ingen stämpelskatt, inkomstskatt, reavinst vid fastighetsförsäljning eller 
bolagsskatt. Kommuner har även större möjligheter att göra avdrag, t.ex. i vissa fastighetsrelaterade 
ärenden, som bolag inte kan göra på samma sätt. En viktig faktor som identifierats är de nya 
reglerna kopplade till avdragsrätt för räntekostnader där ett bolag riskerar en högre skattebörda än 
en kommunal förvaltning i samma situation. Utredningen har inte upprättat en ekonomisk kalkyl för 
en bolagisering. Det står ändå klart att en bolagisering är kostsam i övergångsskedet i och med 
stämpelskatt samt att lån behöver tas upp vilket genererar räntekostnader. Det går även att 
förvänta sig en del administration kopplat till själva omställningen.  Det finns argument som talar för 
att en bolagisering av fastighetsavdelningen skulle kunna ge vissa positiva effekter som svarar mot 
de problem som identifierats. Förtjänsterna med en bolagisering av  MEX eller VA bedöms som små 
eller ringa. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och förklarar uppdraget som slutfört. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

________ 

Beslutsunderlag 
Utredningsrapport – Bolagisering av vissa verksamheter i Nynäshamns kommun, daterad 2020-09-
03 

Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 21(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 146/20 KS/2020/0292/059 

Upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsplatser 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden går vidare med en upphandling av vård- och 
omsorgsplatser. 

Ärendet 
Eftersom ärendet är av betydande ekonomisk karaktär för kommunen har socialnämnden hemställt 
till kommunstyrelsen om att godkänna att socialnämnden går vidare i ärendet. I och med de 
prognoser som genomförts har kommunen en tydlig bild av behovet av platser. Det finns 
planberedskap i kommunen för ett nytt vård- och omsorgsboende och flera externa aktörer har 
uttryckt intresse för att bygga ett vård- och omsorgsboende. Därmed bör det finnas goda 
möjligheter till en konkurrenssituation och därmed utsikter till en bra affär för kommunen. Det här 
tillvägagångssättet innebär att kommunens investeringsram inte belastas vilket är positivt då 
investeringsbehovet i främst verksamhetsfastigheter och VA-nät är mycket stort. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden går vidare med en upphandling av vård- och 
omsorgsplatser. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att arbetsutskottet ska lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Isestads (S) yrkande. 

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

_______ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SON § 84/2020 inkl. bilaga A, B, C och D 
Protokollsutdrag, SON § 100/2019 
Protokollsutdrag, SON § 39/2020  
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, daterat 2020-05-27 
Analys av behovet av vård- och omsorgsplatser i Nynäshamns kommun, daterat 2020-05-20 
Socialdemokraternas förslag kring framtidens äldreomsorg 

Skickas till 
Akten 
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§ 147/20 KS/2019/0247/055 

Avtal mellan STIM och Nynäshamns kommun gällande 
kommunens musikanvändning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

1. godkänna framtaget avtalsförslag mellan Stim och Nynäshamns kommun, 
2. uppdra till kommundirektören att underteckna det godkända avtalet, samt  
3. internt fördela kostnaderna för musikanvändning mellan kommunens nämnder utifrån 

nyttjande och ansvar. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Stim har förhandlat fram ett nytt normalavtal för 
musikanvändning i kommunal verksamhet för åren 2016-2021. Kommunen uppmanas att teckna ett 
eget kommunavtal med Stim för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom 
kommunal skola, omsorg och musik på jobbet, samt i övrigt tillse att kommunen har en heltäckande 
licens. 

Stim har översänt ett avtalsförslag till kommunen. För att tillgodose kommunens skyldigheter enligt 
upphovsrättslagen anser förvaltningen att kommunen bör teckna föreslaget avtal med Stim för 
kommunens musikanvändning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

1. godkänna framtaget avtalsförslag mellan Stim och Nynäshamns kommun, 
2. uppdra till kommundirektören att underteckna det godkända avtalet, samt  
3. internt fördela kostnaderna för musikanvändning mellan kommunens nämnder utifrån 
nyttjande och ansvar. 
 

_______ 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, KS/2019/0247/055-9  
SKR:s cirkulär 19:62 - Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021  
Förslag till avtal mellan STIM och Nynäshamns kommun, KS/2019/0247/055-13  

Skickas till 
Akten  
STIM, kommuner@stim.se (undertecknat avtal)  
Kommundirektör  
Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomi 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 23(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148/20 KS/2020/0362/260 

Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och Själv 5:14 
Segersäng 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 
Segersäng. 

• Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och 
del av Själv 5:14, Segersäng. 

• Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 
planuppdrag har tagits. 

Ärendet 
Segersäng är en av Nynäshamns kommuns åtta tätorter med cirka 600 invånare. Sedan 2002 har 
Segersäng utvecklats från ett mindre fritidsområde till ett område med lantlig villabebyggelse tack 
vare den goda tillgången till spårbunden kollektivtrafik och närhet till väg 73. Orten är redan nu så 
stor att ett visst mått av såväl kommunal som kommersiell service förväntas, likaså utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp.  
 
I Kommunens långsiktiga planeringsstrategi i 2012 års översiktsplan, anges Segersäng som en viktig 
utvecklingsort med stor potential för förtätning. Segersäng ska utvecklas för att skapa en mer 
blandad bebyggelse och bättre förutsättningar för service och handel. Ny bebyggelse ska främst 
tillkomma kring järnvägsspåret för att utnyttja det kollektivtrafiknära läget. I april 2020 föreslog 
kommunstyrelseförvaltningen tre förslag till beslut till kommunstyrelsen se bilaga 1, varav 
kommunstyrelsen beslutade att anta alternativ 1 och ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med 
en direktmarkanvisning för del av fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Kommunstyrelsen 
beslutade även att den höga kostnaden för VA-anslutning i projektet inte ska påverka markpriset 
samt finansieras av exploatör, se bilaga 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
- Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, 
Segersäng. 
- Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av 
Själv 5:14, Segersäng. 
- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag 
har tagits. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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



 

PROTOKOLL Sida 24(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Tjänsteutlåtande 
Bilaga 2, Kommunstyrelsens beslut 
Bilaga 3, Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 

Skickas till 
Akten 
Tricoreal AB 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringschef 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149/20 KS/2014/0108/000 

Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att 
1. Notera redovisningen av utredningen av förutsättningar samt undersökning av intresse att 
upplåta mark längs den aktuella sträckan.  
2. I samband med antagandet av gång- och cykelplanen, del av Trafik- och mobilitetsstrategin, 
besluta om prioriteringar i investeringsbudget. 
 

Ärendet 
En utredning med förutsättningar och kostnadsuppskattningar för att anlägga en gång- och cykelväg 
på sträckan Grödby - Sunnerby har genomförts samt en enklare undersökning för att ta reda på 
berörda markägares intresse att upplåta mark. Kostnaderna för en gång- och cykelväg skulle uppgå 
till minst 20 miljoner kronor plus att resurser på ett flertal avdelningar behöver avsättas. Det finns i 
dagsläget inga pengar avsatta för en gång- och cykelväg mellan Grödby och Sunnerby i 
investeringsbudgeten. En genomgång görs även hur ärendet har behandlats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen respektive kommunstyrelseförvaltningen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att 
1. Notera redovisningen av utredningen av förutsättningar samt undersökning av intresse att 
upplåta mark längs den aktuella sträckan.  
2. I samband med antagandet av gång- och cykelplanen, del av Trafik- och mobilitetsstrategin, 
besluta om prioriteringar i investeringsbudget. 
 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar: 

- på att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med markägare 
för att i ett senare tillfälle redovisa kostnader att äska i kommande investeringsbudget  

- bifall till attsats 1 
- avslag till attsats 2. 

Propositionsordning 
Bifall förvaltningens förslag eller bifall Patrik Isestads (S) yrkanden. 

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

 

 



 

PROTOKOLL Sida 26(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Utredning gång- och cykelväg Sunnerby-Grödby 
Bilaga 2 Sammanställning av undersökning kring intresse för att upplåta mark 
Beslut - ks § 180 2020-06-17 - Återkoppling till kommunstyrelsen 
Beslut - Ks au § 56 2019-04-11 - Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 
Beslut - Ks § 227 2018-10-24 - Gång- och cykelväg mellan Sunnnerby och Grödby 
Msn § 85, 2014-04-24 - Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 
Bilaga 1: Kommunfullmäktige 2012-05-09 §140 – Svar på motion om byggande av gång- och 
cykelbana utmed väg 542 mellan Sunnerby och Grödby 
Beslut - KSAU § 125 2020-08-20 - Återkoppling till kommunstyrelsen  
Återkoppling till KS angående gc-väg Grödby-Sunnerby 
 

Skickas till 
Akten 
MSN 
Planeringschef 
Handläggare 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150/20 KS/2020/0368/260 

Förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170 i 
stationsområdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till planeringsavdelningen att i samarbete med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram underlag för markanvisning vid stationsområdet. Syftet är 
att markanvisa och detaljplanera för någon typ av publik verksamhet. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har kontaktats av två olika aktörer som visat intresse för att etablera 
snabbmatsrestaurang med drive thru-utformning i Nynäshamns stad. Aktörerna är främst 
intresserade av en lokalisering i anslutning till väg 73, gärna i närheten av infarten till 
Gotlandsfärjorna. 
  
Förvaltningen har undersökt ett antal lokaliseringar i området. På en plats i anslutning till 
infartsparkeringen vid Nynäshamns station påbörjades detaljplanering för en hamburgerrestaurang 
för cirka 20 år sedan. Planläggningen avbröts när snabbmatskedjan drog sig ur projektet. Denna 
lokalisering har undersökts igen, men eftersom att den tar relativt stora delar av infartsparkeringen i 
anspråk anses den inte aktuell. Istället har förvaltningen undersökt fastigheten Nynäshamn 2:170, 
där det idag ligger en mindre hamburgerrestaurang med tillhörande kiosk. Fastigheten ägs av 
kommunen och näringsidkaren har ett arrendeavtal. Med tanke på den mycket centrala placeringen 
mellan pendeltågsstationen och centrum anser förvaltningen att marken kan användas bättre. 
Etablering av en större publik verksamhet, gärna med generösa öppettider, skulle ge mer liv och 
rörelse i området under kvällstid. Det kan stärka tryggheten för de som rör sig till och från stationen 
eller gästhamnen.  
 
Snabbmatsrestauranger med drive thru är målpunkter som drar till sig mycket trafik. Lokaliseringen 
mellan busstationen, infarten till Gotlandsterminalen och infartsparkeringen gör att trafikfrågorna 
kommer att vara centrala i en eventuell detaljplanering. Det är av stor vikt att ny bebyggelse på 
platsen inte skapar en barriär för gående, cyklister och annan trafik till eller från tåget eller 
Gotlandsfärjorna. En eventuell markanvisning på platsen behöver dock inte uteslutande handla om 
snabbmatsrestauranger. Anbudsunderlaget kan utformas för att tillåta alla typer av publika 
verksamheter. Med tanke på det goda läget bedömer förvaltningen att intresset kan vara stort.  
Den centrala placeringen mellan hamnen och staden, alldeles intill pendeltågsstationen, gör att 
bebyggelse behöver utformas på ett attraktivt sätt så att den passar in i omgivningen. Platsen är 
idag präglad av ytkrävande trafikområden och vägen till centrum behöver bli tydligare. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av nedanstående alternativ: 
 
Alternativ A: Ge i uppdrag till planeringsavdelningen att i samarbete med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram underlag för markanvisning vid stationsområdet. Syftet är 
att markanvisa och detaljplanera för någon typ av publik verksamhet. 
  
Alternativ B: Inte inleda något projekt på platsen i dagsläget. Fastigheterna kan utredas när ett 
större grepp tas om stationsområdet och eventuellt gästhamnen. 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 28(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar bifall till alternativ A. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till alternativ B.  

Propositionsordning 
Bifall till alternativ A eller bifall till alternativ B. 

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med alternativ A. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151/20 KS/2020/0336/260 

Markanvisning för skola i Segersäng 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en markanvisning genom anbudsförfarande. I 
samband med det ska förvaltningen även undersöka avstyckningsmöjligheterna och hur stor del av 
fastigheten som bör upplåtas för markanvisning.  
2. Under arbetet med att förbereda en markanvisning ska även barn- och utbildningsnämnden få 
möjlighet att yttra sig i frågan.  
3. Underlaget ska beslutas i kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Kommunen har kontaktats av en byggaktör som vill undersöka möjligheterna att köpa mark för att 
kunna bygga en skola i Segersäng. Aktören uppger att man vill uppföra en F-3-skola som ska drivas 
i privat regi. I slutet av 2019 undersökte förvaltningen behovet av en skola i Segersäng (bilaga A).  
 
Elevunderlaget bedömdes då vara för lågt för att kunna motivera etablering av en ny skola. Antalet 
barn minskar dessutom under det kommande årtiondet. Lokalförsörjningsplanen innehåller inga 
planer på en skola i Segersäng.  
 
Fastigheten i fråga, Själv 5:187, är drygt 46 000 m² stor. Den är planlagd för skoländamål i 
detaljplan Dp789. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av följande alternativ, där förvaltningen förordar alternativ 
A: 
 
Alternativ A:  
Kommunstyrelsen beslutar att inte inleda något arbete med en markanvisning. Skolfastigheterna i 
Segersäng förblir i kommunens ägo och kan utnyttjas när behov finns.  
 
Alternativ B:  
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en markanvisning genom anbudsförfarande. I 
samband med det ska förvaltningen även undersöka avstyckningsmöjligheterna och hur stor del av 
fastigheten som bör upplåtas för markanvisning.  
2. Under arbetet med att förbereda en markanvisning ska även barn- och utbildningsnämnden få 
möjlighet att yttra sig i frågan.  
3. Underlaget ska beslutas i kommunstyrelsen.  
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till alternativ A. 

Ordförande (L) yrkar bifall till alternativ B. 

Propositionsordning 
Bifall till alternativ A eller bifall till alternativ B 



 

PROTOKOLL Sida 30(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med alternativ B. 

______ 

Beslutsunderlag 
PM angående fråga om skola i Segersäng (daterat 2019-12-03) 
Lokalförsörjningsplan  
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 31(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152/20  

Personalfrågor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 

Ärendet 
Planeringschef Mikael Gustavsson och personalchef Linn Marsten informerar om aktuella 
personalfrågor. 

  



 

PROTOKOLL Sida 32(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153/20  

Nästa sammanträde 8 oktober kl. 09.00 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 
Nästa sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott är den 8 oktober klockan 09.00.  



 

PROTOKOLL Sida 33(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-09-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154/20 

Övriga frågor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar förvaltningen för informationen. 

Ärendet 
1. Patrik Isestad (S) har en fråga om kommunstyrelsens beslut beträffande seniorboende på 

Hacktorp. 

Planeringschef Mikael Gustafsson besvarar frågan och informerar om att förvaltningen förbereder ny 
tjänsteskrivelse med förslag till beslut, detta då entreprenören dragit sig ut. 

2. Kommundirektör Carolina Petterson och ekonomichef Dan Olén informerar om situationen 
beträffande Coronapandemin samt arbetet med T2:an. 

Informationsmail om situationen beträffande Coronapandemin går hädanefter ut varannan vecka till 
ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

T2:an behandlas på kommunstyrelsens temadag den 1 oktober. 

3. Kanslichef Christian Wigren informerar om allmän sammankomst. 

Kanslichef Christian Wigren informerar om tillståndsansökan för allmän sammankomst. 
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