
 

PROTOKOLL Sida 1(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-06-16 
Anslaget sätts upp: 2022-06-22  Anslaget tas ned: 2022-07-14 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 
  Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-06-16 klockan 09.00-12.18. 
Ajournering klockan 09.59-10.30. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M) 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) §§ 164–168, 170–186. 
Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S) § 169. 
Tony Nicander (V) 
Per Ranch (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD)

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 164–166, 168–174, 176–186.

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, kommunhus B plan 1, 2022-06-21 klockan 09.00. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
justerare sekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M) 
Agneta Tjärnhammar (M)  
Håkan Svanberg (M) 
Bo Persson (L) 
Per Malmsten (M) 
Göran Bergander (S) §§ 164–168, 170–186. 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPIN)  
Emma Solander (MP) 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 

Deltar på distans: 
Claes Kilström, fastighetschef 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Isa Eriksson, trafikstrateg 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Dan Olén, ekonomichef 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
Jenny Linné, avdelningschef planering och hållbarhet 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Alarik von Hofsten § 172 
Emma Höglund, projektledare § 181 
Malin Qviberg, VA-chef § 182 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder  

  Val av justerare  

§ 164/22  Fastställande av dagordning  

  Beslutspunkter 
 

§ 165/22 Taxa för offentliga toaletter  
§ 166/22 Svar på återremiss - Hemställan från AB Nynäshamnsbostäder om tillstånd att 

avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171, Stationshuset 
 

§ 167/22 Överlåtelse av aktier i Alkärrsplans Utvecklings AB och avhändande av vissa av 
bolagets allmänna handlingar, samt godkännande av intentionsavtal för 
exploatering avseende fastigheten Nornan 32 

 

§ 168/22 Tjänsteskrivelse - Utökning av investeringsmedel utbyggnad och 
verksamhetsanpassning av personalbyggnad på reningsverket 

 

§ 169/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd  
§ 170/22 Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB - 

Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 
 

§ 171/22 Avtal med Södertörns upphandlingsnämnd gällande gemensamt 
personuppgiftsanasvar för behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för 
beställning och fakturering - Proceedo 

 

§ 172/22 Samhällsbyggnadsstrategi  
§ 173/22 Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4  
§ 174/22 Avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73  
§ 175/22 Svar på remiss - Ansökan om tillstånd till deponi - och återvinningsverksamhet på 

del av Torp 14:1 i Nynäshamns kommun 
 

§ 176/22 Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län  
§ 177/22 Inkomna e-förslag  
§ 178/22 Skrivelser och beslut  
§ 179/22 Anmälan delegationsbeslut  
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§ 180/22 Näringslivsfrågor  

§ 181/22 Information om utveckling av området kring gästhamnen  

§ 182/22 Information om VA-planen  

§ 183/22 Kansliavdelningen informerar  

§ 184/22 Kommundirektören informerar  

§ 185/22  Övriga frågor  

§ 186/22 Nästa sammanträde 1 september 2022 klockan 09.00  
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§ 164/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under § 185, Övriga 
frågor: 

1. Tony Nicander (V) vill väcka ett ärende om att göra Nynäshamn till en kärnvapenfri zon. 

 

Ärendena hanterades i ordningen: §§ 164–171, 173–174, 172, 175–186. 
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§ 165/22 KS/2022/0186/346 

Taxa för offentliga toaletter 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förvaltningen ska utreda ifall 
avgiftsbeläggande av våra offentliga toaletter på kvällstid kommer att göra så att toalettbehov görs i 
våra offentliga parker istället. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april 2022, § 99, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om taxa för kommunens offentliga toaletter anslutna till VA-nätet. För närvarande är det 
toaletterna i stadsparken, skateparken på Estö, centrum och hamnen som berörs. För att täcka 
kostnaderna föreslås att en avgift per besök tas ut på 10 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
stadsmiljöavdelning förvaltar kommunens offentliga toaletter, förvaltningen har ett betalningssystem 
som också ger uppgifter om besöksfrekvens och vilka tider på dygnet som besöken sker. Uppgifter 
som ger förvaltningen information om i vilken omfattning och tidpunkt som städning bör ske för att 
kunna hålla bra service med rena toaletter. Uppgifterna kan även vägleda förvaltningen om 
eventuella öppettider behövs, öppettider som kan minska risken för skadegörelse. 
 
Betalning sker med kort och mynt. Toaletterna i centrum och hamnen är öppna dygnet runt. 
Toaletten i stadsparken är öppen 06.00-18.00 avgiftsfritt, 18.00-22.00 avgift och stängd 22.00-
06.00. Toaletten vid skateparken på Estö har öppet 08.00-18.00 avgiftsfritt, 18.00-22.00 avgift och 
stängd 22.00-08.00. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att dessa öppettider samt avgiftsfria 
tider inte planeras att ändras i dagsläget. Om tiderna behöver ändras framöver så beslutas det av 
förvaltningen i det enskilda fallet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för besök på kommunens offentliga 
toaletter anslutna till VA-nätet ska vara 10 kronor per besök. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för besök på kommunens offentliga 
toaletter anslutna till VA-nätet ska vara 10 kronor per besök. 

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att förvaltningen ska utreda ifall 
avgiftsbeläggande av våra offentliga toaletter på kvällstid kommer att göra så att toalettbehov görs i 
våra offentliga parker istället. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-19, § 99 – Taxa för offentliga toaletter 
Tjänsteskrivelse samhällbyggnadsnämnden – Taxa för offentliga toaletter 
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Skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 166/22 KS/2021/0461/253 

Svar på återremiss - Hemställan från AB Nynäshamnsbostäder 
om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171, 
Stationshuset 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet i proposition 3 samt lämnar in ett särskilt yttrande som 
biläggs protokollet som bilaga A. 

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

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-10 § 38 beslutade fullmäktige att 
minoritetsåterremittera ärendet om avyttrande av fastigheten Nynäshamn 2:171. I återremissen 
begärdes följande underlag: 
1. ekonomisk beskrivning beträffande fastighetens ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, 
uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad. 
2. konsekvensbeskrivning av en försäljning med kommentarer från styrelsen i Nynäshamnsbostäder, 
hyresgäster (företag eller privatpersoner), samt hyresgästföreningen. 
3. värdering av fastigheten av två eller tre auktoriserade mäklare. 
4. redovisa utredningarna om havsnivåhöjning, dagvattenutredning och de geotekniska 
utredningarna. 
samt: 
5. att fastigheten 2:171 Stationshuset inte bjuds ut till försäljning förrän tidigast när 
planprogrammet är avslutat och om Nynäshamnsbostäder AB fortfarande vill sälja fastigheten. 
 
I bilagan Värderingsutlåtande 1 där Newsecs värdering av fastigheten ingår redovisas fastighetens 
ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad 
(KS/2021/0461/253–11). Den andra värderingen har genomförts av Husman Hagberg Nynäshamn 
och återfinns i bilagan Värderingsutlåtande 2 (KS/2021/0461/253–12). 
  
AB Nynäshamnsbostäder har inkommit med svar på återremissen där de beskriver att Nynäshamn 
2:171 inte har ett strategiskt värde för bolaget samt att ägande och förvaltning av kommersiella 
lokaler inte utgör bolagets prioriterade verksamhet. Enligt ägardirektivet utgör bolagets 
huvudsakliga verksamhet av byggande, ägande och förvaltning av hyreslägenheter. Beträffande den 
av fullmäktige begärda konsekvensbeskrivningen med kommentarer från hyresgäster och 
hyresgästförening anser AB Nynäshamnsbostäder att det inte är affärsmässigt försvarbart att lämna 
sådana uppgifter. AB Nynäshamnsbostäder beslutade enhälligt på sitt styrelsemöte den 2021-09-27 
om hemställan att få sälja fastigheten Nynäshamn 2:171. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar att om fastigheten 2:171 (Stationshuset i Nynäshamns tätort) ska säljas, ska 
den säljas på den öppna marknaden. 

Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att återremissen ska besvaras av 
kommunstyrelseförvaltningen och Nynäshamnsbostäder, samt att ny värdering säkerställs då 
jävssituation föreligger. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
2. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 
3. bifall eller avslag till Per Ranch (SN) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att:  
1. ärendet ska avgöras idag. 
2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
3. avslå Per Ranch (SN) tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Avslag till Per Ranch (SN) tilläggsyrkande ställs mot bifall. Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet och 
nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Tony Nicander (V)  X 
Per Ranch (SN)  X 
Johann Wolf (SD) X  

Med 6 ja-röster för avslag och 5 nej-röster för bifall finner ordförande (M) att kommunstyrelsen 
beslutat att avslå Per Ranch (SN) tilläggsyrkande. 
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Beslutsunderlag 
Värderingsutlåtande 1 
Värderingsutlåtande 2 
Remissvar från AB Nynäshamnsbostäder 
NYBO – beslut att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 
Beslut - KF § 38 2022-03-10 
Bilaga A – Socialdemokraterna 
Bilaga B – Sorundanet 
Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 

Skickas till 
Akten 
 

  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-06-16

Särskilt yttrande rörande “Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om
tillstånd att avyttra fastigheten 2:171, Stationshuset”

Bakgrund
Nynäshamnsbostäder AB beslutade på sitt sammanträde 2021-09-27 § 28 att begära tillstånd av
kommunfullmäktige att avyttra fastigheten 2:171 för att sälja den till marknadsmässigt pris. Fastigheten
Nynäshamn 2:171 är det så kallade “stationshuset”, som ligger vid Nynäshamns station.

Återremiss
Vi har tidigare yrkat på återremiss, bland annat eftersom vi ansåg att formuleringen i tjänsteutlåtande i
ärendet var för vag när det stod att “Nynäshamnsbostäder AB rekommenderas därför att genomföra en
extern värdering av fastigheten.” Nu visade det sig att det fanns två oberoende värderingar, vilka dock
saknades inför beslutet i Kommunfullmäktige.

Ett annat skäl för återremissen var att vi ansåg att om fastigheten ska säljas, skulle den i så fall säljas
på den öppna marknaden i stället som föreslås säljas till marknadsmässigt pris. Detta argument
kvarstår fortfarande.

Tilläggsyrkande
Vi yrkar att:

1. om fastigheten 2:171 (Stationshuset i Nynäshamns tätort) ska säljas, ska den säljas på den
öppna marknaden.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden

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

Bilaga A



Nynäshamn, 2022-06-16 

Återremissyrkande 166/22 

Kommunstyrelsen 

Het marknad för hyreshus – och allt som krävs är pengar.  

(Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 

2:171, stationshuset).  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-03-10 § 38 att 

minoritetsåterremittera om att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171. 

Socialdemokraterna bedömer att återremissyrkande 1, 2, 3, 4 och 5 inte är korrekt 

besvarade. Det är ett konkret demokratiproblem när de folkvalda begär mer 

information genom att återremittera ett politiskt ställningstagande och svar inte ges 

på ställda frågor. Detta undergräver medborgarens inflytande över den kommunala 

organisationen.  

Den 10 mars 2022, återremitterade fullmäktige som är det högst beslutande organet i 

kommunen hemställan om försäljning av stationshuset, 2:171. Det ställdes 5 tydliga 

frågor enligt följande;  

Att kommunen återkommer med följande beredning i ärendet;  

1. ekonomisk beskrivning beträffande fastighetens ekonomi, hyresintäkter,

underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad.

2. konsekvensbeskrivning av en försäljning med kommentarer från styrelsen i

Nynäshamnsbostäder, hyresgäster (företag eller privatpersoner), samt

hyresgästföreningen.

3. värdering av fastigheten av två eller tre auktoriserade mäklare.

4. redovisa utredningarna om havsnivåhöjning, dagvattenutredning och de

geotekniska utredningarna.

5. att fastigheten 2:171 Stationshuset inte bjuds ut till försäljning förrän tidigast när

planprogrammet är avslutat och om Nynäshamnsbostäder AB fortfarande vill sälja

fastigheten.

Förvaltningens bedömning är att återremissyrkandet är besvarat. 

Bilaga B
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Den 10 mars 2022, efter att fullmäktige beslutat att återemittera ärendet skickades 

återremissen till Nynäshamnsbostäders styrelse för att återkomma med svar till 

fullmäktige.  

 

Enligt bilagda protokollen har styrelsen inte behandlat den inskickade remissen. 

Däremot gör bolagets ordförande Tommy Cumselius bedömning att ägaren inte 

anser det vara affärsmässigt att svara på frågan om respons från näringslivets 

hyresgäster i byggnaden samt övriga hyresgäster. Detta strider mot ägarens 

uppmaning i beslutad remiss.  

 

Vidare är det mycket bekymmersamt att remissen inte är beslutad i styrelsen vilket i 

sig är ett brott mot Aktiebolagslagen (ABL), 8 kap, §21, §23 och enligt 30 kap §1.  

 

Remissyttrandet från Nynäshamnsbostäder bör därför återemitteras till 

Nynäshamnsbostäder för ett klargörande samt med uppmaning att bolaget agerar 

efter ägarens beslut i fullmäktige.  

 

I bilagan Värderingsutlåtande 1 där Newsecs värdering av fastigheten i 

(KS/2021/0461/253–11) samt värderingen av Husman Hagberg Nynäshamn och 

återfinns i bilagan Värderingsutlåtande 2 (KS/2021/0461/253–12). Den sistnämnda 

värderingen är genomförd av Styrelseledamot i Stadskärneföreningen och det 

föreligger därför en jävssituation då annan styrelseledamot i samma styrelse har för 

avsikt att köpa fastigheten. En ytterligare värderare ska därför utses.    

 

Hyresmarknaden är het och för den som vill bli hyresvärd kan  räcka. 

Men att sälja fastigheter som kan ge ett årligt överskott på mer än 10 procent är en 

dålig affär och fastigheten kan med enkla medel generera ett betydande överskott.  

 

När en kommun säljer ut allmännyttans fastigheter till privata bostadsföretag, säljer 

man också ut rätten att ställa krav på boendeinflytande, samhällsansvar och ett etiskt, 

miljömässigt och socialt hållbart boende.  

 

Enligt detaljplanen har stationshuset beteckningen kulturreservat Q, något som 

innebär att huset ska bevaras. Stationshuset är en del av hembygdens kulturarv och 

en centralfastighet i det planprogram för hamnområdet som ska starta.  

 

Kommunen ska i närtid inleda ett arbete med att ta fram ett planprogram för 

stationsområdet. I samband med framtagande av ett planprogram brukar 

förvaltningen generellt sett föreslå att försäljning av fastigheter som ligger inom 

planprogrammets område inte sker. 
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Detta för att behålla rådighet över marken under tiden som arbetet med planprogram 

pågår och inte begränsa eventuella utvecklingsalternativ som kan komma fram under 

arbetet med planprogrammet. Det är också den rekommendation som kommunens 

samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprocessen kommit fram till. En enig 

kommunstyrelse beslutade att starta planprogrammet, december 2021 och i beslutet 

står det tydligt att inga försäljningar bör ske under processen.  

 

I Np (Nynäshamnsposten den 25 februari 2022), skriver de borgerliga 

kommunalråden en debattartikel ”Vi står enade bakom kommunens tjänstemän”. 

Den enade skaran av kommunalråd står enade bakom tjänstemännens utlåtande så 

länge de följer kommunalrådens dogmer.  

 

Det är även något märkligt att kommunstyrelseförvaltningen gör en annan 

bedömning än vad samordningsgruppen gör i ärendet som föreslår och 

rekommenderar avslag till försäljningen under tiden att planprogram tas fram.  

 

Kommunen bör avvakta försäljningen tills utredningarna om havsnivåhöjning, 

dagvattenutredning och de geotekniska utredningarna för planprogrammet är klara. 

De utredningar som i återremissen levereras kan inte anses varit kvalitetssäkrade.     

 

Vidare riskerar kommunen att göra en mycket dålig affär då fastigheten är mycket 

centralt placerad och kommer bli mycket mer värd när planprogrammet är färdigt. 

Uppskattad försäljning skattas uppgå till cirka  och den summan 

påverkar inte Nynäshamnsbostäders intäkter nämnvärt samtidigt som försäljningen 

riskerar att bli en dålig affär för medborgarna i kommunen.  

  

En försäljning kommer påverka kommunens rådighet över planprogrammet och 

förhindra och försvåra planprocessen för hamnen.  

 

Nynäshamnsbostäder har inte fört en dialog med företagarna i stationshuset. 

 

 

 

Socialdemokraterna yrkar i övrigt avslag om ärendet inte återremitteras.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Yrkande  

Socialdemokraterna yrkar därför på att återremissen besvaras av 

kommunstyrelseförvaltningen och Nynäshamnsbostäder, samt 

att ny värdering säkerställs då jävssituation föreligger. 

 



 

PROTOKOLL Sida 11(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 168/22 KS/2022/0216/309 

Utökning av investeringsmedel utbyggnad och 
verksamhetsanpassning av personalbyggnad på reningsverket 
Ärendet är belagt med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) kapitel 18 § 13 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 



 

PROTOKOLL Sida 12(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Beslutsunderlag 
SBF tjänsteutlåtande 
SBF investeringskalkyl 

Skickas till 
Controller 
VA- och renhållningschef 
VA-Driftchef 
Kanslichef 
Säkerhetschef 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169/22 KS/2022/0027/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Lars-Åke Lundin (S) anmäler jäv. Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S).  

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2021. 
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd § 2022 
Granskningsrapport årsredovisning 2021 

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170/22 KS/2022/0209/106 

Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens 
Försäkrings AB - Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-
Bro 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Ärendet 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 
kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl 
anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF 
står under Finansinspektionens tillsyn. Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 
har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.  
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets 
aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda som aktieägare 
och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission 
med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Beslutsunderlag 
A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer  
B. Aktieägarförteckning  
C. Bolagsordning  
D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02  
E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07  
F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB  
G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB  
H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG)  

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 15(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 171/22 KS/2020/0461/004 

Avtal med Södertörns upphandlingsnämnd gällande 
gemensamt personuppgiftsanasvar för behandling som sker i 
kommunens e-handelstjänst för beställning och fakturering - 
Proceedo 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna förslag till avtal med Södertörns upphandlingsnämnd avseende gemensamt
personuppgiftsansvar för den behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för
beställning och fakturering.

2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna det aktuella avtalet.

Ärendet 
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel nämnd, stiftelse, förening eller aktiebolag) 
som bestämmer för vilka ändamål som personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska 
gå till. Om flera aktörer tillsammans bestämmer ändamål och medel för en behandling av 
personuppgifter kan de anses vara gemensamt personuppgiftsansvariga, vilket framgår av 
definitionen i artikel 4.7 samt artikel 26 GDPR.  

Kravet på gemensamt beslutande om ändamål och medel innebär inte att de inblandade aktörerna 
måste ha lika stor inverkan på besluten om ändamålen för och medel för behandlingen. Det är 
tillräckligt att en aktör i eget syfte påverkar behandlingen av personuppgifter, och därigenom bidrar 
till att bestämma ändamål och medel för behandlingen. Det krävs inte heller att var och en av de 
inblandade aktörerna har åtkomst till de aktuella personuppgifterna.  
Enligt artikel 26.1 GDPR ska gemensamt personuppgiftsansvariga under öppna former fastställa sitt 
respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR, särskilt vad gäller utövandet av den 
registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla information. Detta ska 
ske genom ett så kallat inbördes arrangemang mellan parterna. Enligt artikel 26.2 GDPR ska det 
arrangemang som avses i punkt 1 på lämpligt sätt återspegla de gemensamt 
personuppgiftsansvarigas respektive roller och förhållanden gentemot registrerade. Det väsentliga 
innehållet i arrangemanget ska slutligen också göras tillgängligt för den registrerade.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna förslag till avtal med Södertörns upphandlingsnämnd avseende gemensamt
personuppgiftsansvar för den behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för
beställning och fakturering.

2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna det aktuella avtalet.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna förslag till avtal med Södertörns upphandlingsnämnd avseende gemensamt
personuppgiftsansvar för den behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för
beställning och fakturering.

2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna det aktuella avtalet.

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal vid gemensamt personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter som sker i 
kommunens e-handelstjänst för beställning och fakturering – Proceedo 



 

PROTOKOLL Sida 16(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
Södertörns upphandlingsnämnd 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172/22 KS/2022/0158/200 

Samhällsbyggnadsstrategi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet.  

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

Ärendet 
Kommunen har en portfölj med samhällsbyggnadsprojekt som i nuläget omfattar 85 parallella 
projekt. Projekten i portföljen är sådana projekt som involverar två eller flera förvaltningar och 
spänner från idé och initieringsskede till genomförande. Portföljen benämns internt projektlistan. 
Förvaltningens samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprojekt reviderar årligen en klassificering av 
projekten i olika prioritetsklasser från 1 till 4. I april 2022 godkändes förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi av Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. 

Kommunens projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt innehåller fler parallella projekt än vad 
organisationen klarar av att driva på ett rationellt och tidseffektivt sätt. Effekten blir att projekt tar 
längre tid än nödvändigt eller försätts i viloläge. Det stod också klart att de volymer av framför allt 
bostäder som planeras överstiger de volymer krävs enligt vad kommunens egen 
befolkningstillväxtprognos anger. Parallellt finns det brist på byggbar mark för verksamheter. 
Samhällsbyggnadsstrategin är tänkt att utgöra verktyg och metod för att systematiskt och tydligt 
prioritera bland pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt. 
 
Detta ärende tillsammans med bilagt förslag till samhällsbyggnadsstrategi utgör resultatet av ovan 
nämnda uppdrag. Ärendet behandlades på fastighets- och investeringsutskottet den 7 april 2022. 
Utskottet beslutade enhälligt att ställa sig bakom förslaget. Kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt näringslivs- och arbetslivsnämnden är alla påverkade av hur 
prioriteringen kommer att se ut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till samhällsbyggnadsstrategin och återkommer i enlighet med 
yttrandet efter valet den 11 september 2022. Yttrandet biläggs protokollet som bilaga C. 

Ordförande (M) och Tony Nicander (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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



 

PROTOKOLL Sida 18(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag 
Förslag till Samhällsbyggnadsstrategi 

Skickas till 
Akten 



Nynäshamn, 2022-06-16 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer § 172/22 

Samhällsbyggnadsstrategi. 

Socialdemokraternas yttrande angående samhällsbyggnadsstrategin; 

Socialdemokraterna beskriver i det egna samhällsbyggnadsprogrammet (Människan i 
centrum när hela kommunen utvecklas) den övergripande politiken för Nynäshamns 
kommun med sikte på år 2030. Socialdemokraterna vill att kommunens planering 
och markstrategi skall bidra till att Nynäshamns kommun kan erbjuda attraktiva 
bostäder anpassade för livets alla skeenden. 

Socialdemokraternas prioriteringar för samhällsbyggandet under den resterande delen 
av 2020-talet och den första hälften av 2030-talet bygger på några grundläggande 
ställningstaganden. 

1) Färdigställ alla påbörjade planer så fort som det är möjligt genom att
erforderliga resurser avsätts för arbetet

2) Ta fram en övergripande plan för de centrala delarna av tätorten Nynäshamn
inklusive planprogrammet för hamnområdet.

3) Pröva alla projekt i Landfjärden som har positiva planbesked så att orten kan
byggas ut med erforderlig service, handel och kollektiva färdmedel.

4) Starta arbetet med att planera för ny verksamhetsmark på Segersängmottets
sydöstra sida.

5) Starta arbetet med en översiktlig plan för hela Ösmos utveckling för att
säkerställa att samhället kan erbjuda den service med förskolor, skolor,
handel och annan service som medborgarna kan behöva i en tätort som skall
serva upp till 15 000 invånare.

6) Starta arbetet med en fördjupad översiktsplan för ”Stockholmsmarken” här
skall även trafiklösningen mellan Grödby och motorvägsavfarten lösas
tillsammans med Trafikverket.

7) Starta en fördjupad översiktsplan för Stora Vika som siktar på att utreda
möjligheten för ökad bostadsbebyggelse samt en ny sträckning av
Sjöviksvägen så att trafiksituationen vid Lyngsta förbättras och så att sträckan
Stora Vika – Ösmo kan trafikeras med busstrafik.

Bilaga C



2(2) 

Dagens situation med lagakraftvunnendetaljplaner för bostäder som motsvarar ca. 
1700 lägenheter främst i tätorten Nynäshamn och i Källberga, innebär att kommunen 
måste planera för den kommunala servicen som kommer att erfordras för den 
ökande befolkningen.  
Tiden från beslut om planbesked till färdig detaljplan är i dag allt för lång, främst 
beroende på att kommunen inte prioriterar att tillsätta erforderliga resurser för att 
planarbetet skall löpa på. Som exempel kan vi se på arbetet med ett av kommunens 
största samhällsutvecklingsprojekt i Ösmo där endast en planarkitekt arbetat med 
planen, och då endast på deltid. 

Med hänsyn till att vår kommun är en del av den snabbast växande regionen i norra 
Europa så är det vår egen förmåga, såväl politiskt som bland förvaltningarna, som 
avgör i vilken takt vår hembygd kan utvecklas. 

Vi socialdemokrater kommer att tillsätta 10 miljoner kronor för 2023 för att 
tillse att det viktiga arbetet med utvecklingen av vår kommun blir prioriterat. 

o Socialdemokraterna röstar därför avslag på samhällsbyggnadsstrategin
och återkommer enligt yttrandet efter valet den 11 september 2022.

Socialdemokraterna i Nynäshamn 



 

PROTOKOLL Sida 19(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173/22 KS/2021/0447/214 

Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4 
Ärendet utgår. 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 174/22 KS/2022/0208/319 

Avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73. 
2. Bemyndiga avdelningschef för Planering och hållbarhet att underteckna avsiktsförklaringen i 

kommunens namn. 

Ärendet 
Väg 73 är ett av huvudstråken i Stockholmsregionens transportsystem och har flera viktiga 
funktioner. Det är idag bristande framkomlighet på i huvudsak på vägens norra delar, vilket medför 
köer samt kapacitetsproblem. Kommunerna längs vägstråket planerar för en omfattande bostads- 
och verksamhetsexploatering som väntas leda till en ökad efterfrågan på vägkapacitet. 

Till följd av trafikintensiteten på väg 73 finns ett flertal miljörelaterade problem såsom barriärer, 
buller- och luftkvalitetsproblem längs stråket. Det finns vidare brister i gång- och cykelkopplingar 
såväl längs med som tvärs vägen. Trafikverket beslutade våren 2017 att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för väg 73 mellan Nynäshamns hamn i söder till anslutning mot Södra länken (väg 
75) i norr 

Åtgärdsvalsstudien har genomförts i samverkan med Region Stockholm Trafikförvaltningen samt 
kommunerna Huddinge, Haninge, Stockholm, Tyresö, Nacka och Nynäshamn. Syftet med studien är 
att parterna ska komma överens om vilken/vilka funktioner stråket för väg 73 ska ha idag och i 
framtiden. Med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, RUFS 2050 och Trafikverkets 
framkomlighetsprogram har projektmål samt tillhörande delmål för åtgärdsvalsstudien tagits fram. 
Dessa är:  

1. Väg 73 ska stödja en sammanhållen region samt utgöra en strategisk väglänk till 
Nynäshamns hamn och Norvik  

2. Andelen hållbara resor i stråket ska öka 
3. Klimat-, miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken ska minimeras 
4. Barriäreffekterna för djur, natur och människor ska minska 
5. Stråket ska ha en god trafiksäkerhet 
6. Stråket ska stödja en socialt hållbar utveckling 

 
Avsiktsförklaringen beskriver i huvudsak avsikterna och formerna för åtgärden Samverkansforum  
för väg 73 som kräver ett gemensamt engagemang från alla parter i avsiktsförklaringen. Syftet med 
samverkansforumet för väg 73 är att parterna via en gemensam plattform ska samarbeta kring 
infrastruktur-, stadsbyggnads-, hälso- och miljöfrågor som berör stråket för väg 73. Bilagan med 
åtgärder utgör utgångspunkt för det fortsatta arbetet i samverkansforumet. Det är Trafikverket som 
sammankallar och leder arbetet och övriga parter deltar aktivt. En årlig plan tas fram som förankras 
i respektive organisation. Samverkansforumet ska genomföras under en femårsperiod och därefter 
får parterna besluta om en eventuell fortsättning. 
 
Arbetet med avsiktsförklaringen påbörjades 2019 i samband med att åtgärdsvalsstudien avslutades. 
På grund av pandemin avstannade arbetet och avsiktsförklaringen signeras först 2022. Det innebär 
att vissa åtgärder i bilagan inte längre är aktuella eller har förändrats något i innehåll och omfång. 
En uppgift för samverkansforum är att uppdatera och revidera bilagan. 



 

PROTOKOLL Sida 21(34) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73. 
2. Bemyndiga avdelningschef för Planering och hållbarhet att underteckna avsiktsförklaringen i 

kommunens namn. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73. 
2. Bemyndiga avdelningschef för Planering och hållbarhet att underteckna avsiktsförklaringen i 

kommunens namn. 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring för väg 73 
Bilaga till avsiktsförklaring ÅVS väg 73  

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(34) 
Kommunstyrelsen 
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2022-06-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 176/22 KS/2022/0159/400 

Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Ärendet 
Länsstyrelsen, Regional Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm stad har genom ett 
gemensamt projekt tagit fram en regional masshanteringsplan för Stockholms län. Syftet med 
planen är att skapa förutsättningar för en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet 
samt en regional samsyn om åtgärder för att uppnå en sådan hantering. Planen ska även bidra till 
att miljö- och klimatpåverkan från masshantering minskar.  
 
Den regionala masshanteringsplanen ska utgöra ett underlag vid regional och kommunal planering, 
samt vid samverkan kring masshantering mellan olika aktörer. Den ger en grund för en gemensam 
strategi med effektmål och övergripande åtgärder som identifierats som ett första steg för att kunna 
uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv masshantering i länet. Avsikten är att alla berörda aktörer 
ska fatta beslut om att ställa sig bakom planens mål och åtgärder. 
 
I arbetet med att ta fram masshanteringsplanen har hinder, möjligheter och åtgärder för en mer 
cirkulär masshantering identifierats i dialog och workshops med representanter från Länsstyrelsen, 
Region Stockholm, STORSHLM, Trafikverket och Stockholm stad, samt kommuner, 
branschorganisationer och företag. Nynäshamns kommun har nu beretts möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslaget.    

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med en konsekvensanalys av hur masshantering och masshanteringsplanen påverkar Nynäshamns 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Remiss – Regional masshantering för Stockholms län 

Skickas till 
Akten 
Planerings- och hållbarhetschef  
Länsstyrelsen Stockholms län 
Mark- och exploateringschef 
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§ 177/22 KS/2022/0044/061 

Inkomna e-förslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag 
som metod för medborgarinitiativ. Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på 
kommunens hemsida där det går att rösta. Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till 
ansvarig förvaltning. E-förslaget tas om hand av förvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen 
på nästkommande sammanträde.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 18 april 2022 – 22 maj 
2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-
förslaget eller ej.  
 
E-förslagen innehåller följande information och förslag: 

1. Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum 
KS/2022/0193/061 
Ett p- tillstånd som gäller i 8 timmar, för oss som jobbar i centrum, det är omöjligt att få 
plats i p- garaget, där det jämnt är fullt, och det finns inte tid att lämna butiken för att 
ändra p- skivan. 
 
Antal röster: 199 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum   

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
Akt KS/2022/0193/061 
Ansvarig avdelning 
kansli@nynashamn.se  

  

mailto:kansli@nynashamn.se
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§ 178/22 KS/2022/0030/069 

Skrivelser och beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2022/0039/008-28 
Protokoll från kommunfullmäktige 12 maj 2022. 
 
KS/2022/0026/042-9 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 6 maj 2022. 
 
KS/2022/0064/219-14 
Samhällsbyggnadsnämnden beslit den 17 maj 2022, § 134, avseende investering GC-bana 
Nynäsvägen – Rappsta – Kvarnängsvägen. 
 
KS/2022/0001/009-134 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 25 maj 2022, § 59, avseende etableringsstöd grundskola 
och förskola Raoul Wallenbergskolorna AB. 
 
KS/2022/0022/043-13 
Rapport från PWC - Granskning av god ekonomisk hushållning 2021. 
 
KS/2022/0022/042-14 
Rapport från PWC – Granskning av årsredovisning 2021. 
 
KS/2022/0022/042-15 
Revisorernas granskning av årsredovisning 2021. 
 
KS/2022/0022/042-16 
Rapport från PWC – Avvikelserapport årsredovisning 2021. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 179/22 KS/2022/0003/002 

Anmälan delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KSFA/2022/0152/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av aggregat på Vansta förskola. 
 
KSFA/2022/0146/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av reservkraftens styrsystem på Nynäshamns 
brandstation. 
 
KSFA/2022/0144/289-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av golvmatta i musiksalen på Vanstaskolan. 
 
KSFA/2022/0143/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av sandlåda och pergola på Måsens förskola. 
 
KSFA/2022/0142/288-1 
Fastighetschefens beslut om renovering av två avdelningar på Vanstastugans förskola. 
 
KSFA/2022/0141/288-1 
Fastighetschefens beslut om ytskiktsrenovering i Måsens förskolas kök. 
 
KSFA/2022/0140/288-1 
Fastighetschefens beslut om renovering av två avdelningar på Fjärdens förskola. 
 
KSFA/2022/0139/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av brandlarmskomponenter på Midgårds 
förskola. 
 
KSFA/2022/0080/288-2 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens tilläggsbeslut takomläggning på Vita villan. 
 
KS/2022/0210/251-2 
Fastighets- och investeringsutskottets beslut om investering utbyggnad av allmän plats – Humlan. 
 
KSFA/2021/0121/291-16 
Fastighets och investeringsutskottets beslut om Vansta 5:50 – avvikelse i markanpassning av 
Hallängens förskola. 
 
KSFA/2022/0135/288-1 
Kommundirektörens beslut om fönsterbyte i B-huset på Gröndalsskolan. 
 
KS/2022/0121/288-18 
Kommundirektörens beslut om återställande av tidigare restaurang Flamenco efter fuktskada. 
 
KSFA/2021/0093/291-6 
Fastighetschefens beslut om ändring av sovaltan på Vaktbergets förskola. 
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KSFA/2022/0147/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av belysning på Måsens förskola. 
 
KS/2022/0170/059-3 
Mark- och exploateringschefens beslut om vald leverantör, uppdrag inom teknisk 
fastighetsförvaltning. 
 
KS/2022/0044/061-68 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande tätare busstrafik i Stora vika. 
 
KS/2022/0044/061-65 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande laddstationer för elbilar. 
 
KS/2022/0044/061-64 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande kollektivtrafik Sorunda. 
 
KS/2022/0044/061-62 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande simhall vid skateparken. 
 
KS/2022/0044/061-61 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande gångväg mellan Hamnvik och Lövhagen. 
 
KS/2022/0044/061-60 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande bättre skolmat och flera utegym. 
 
KS/2022/0044/061-55 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande att rusta upp lekparken i Grödby samt ett 
utegym. 
 
KS/2022/0044/061-54 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande simhall. 
 
KS/2022/0044/061-53 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande närakut i Nynäshamn. 
 
KS/2022/0012/022-21 
Kommundirektörens beslut om förordnanden för kommunstyrelseförvaltningen under sommaren 
2022. 
 
KS/2022/0012/022-20 
Kommundirektörens beslut om förordnanden för tjänsteman i beredskap under sommaren 2022. 
 
KS/2022/0012/022-19 
Kommundirektörens beslut om förordnande som kommundirektör. 
 
KS/2022/0012/022-18 
Kommundirektörens beslut om förordnanden som avdelningschef för utvecklingsavdelningen. 
 
KS/2022/0012/022-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om tillförordnad kommundirektör. 
 
KS/2022/0061/024-1 
Ekonomichefens beslut om att avskriva fordran på lån från tidigt 1980-tal. 
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KS/2022/0044/061-67 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande vägbommar till Ica Maxis parkeringar. 
 
KS/2022/0044/061-78 
Kanslichefens beslut om avvisande av e-förslag gällande hyra parkeringsplats på Lidl-pakeringen. 
 
MSN/2017/0272/291-131 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut gällande gröndalshallen. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 180/22  

Näringslivsfrågor 
Ärendet utgår.  
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§ 181/22  

Information om utveckling av området kring gästhamnen 
Projektledare Emma Höglund informerar om utveckling av området kring gästhamnen på kort sikt: 
- Genomförda etapper. 
- Planerade/pågående etapper. 
- Framtagande av utvecklingsplan som ska beslutas i kommunstyrelsen. 
- Omförhandling av arrendeavtal och hyreskontrakt för att säkerställa en aktiv hamn året runt.  
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§ 182/22  

Information om VA-planen 
VA-chef Malin Qviberg informerar om VA-planen inför antagande. 
- Översyn har pågått sedan 2019. 
- Utmaningar i VA-försörjningen. 
- VA-planens innehåll. 
- Resultat av ny behovsbedömning. 
- Källsorterat avlopp. 
- VA-utbyggnadsplan. 
- Risk- och konsekvensanalys. 
- VA-planens antagande.  
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§ 183/22         KS/2022/0021/042 

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om: 
- Fördelningsprincip beträffande flyktingar från Ukraina. 
- Ersättning för utgifter i Stora Vika. 
- Arbete med valet 2022. 
 

Utredare och nämndsekreterare Matilda Ekh återrapporterar status i kommundelningsutredningen 
samt finansiering i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 § 160.  
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§ 184/22  

Kommundirektören informerar 
Utvecklingschef Petra Kålbäck informerar om sommarjobbsprojekt rörande digitala verktyg.  
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§ 185/22         KS/2022/0237/169 

Övriga frågor 
1. Tony Nicander (V) önskar väcka ett ärende om att göra Nynäshamn till en 
kärnvapenfri zon. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Ärendet 
Tony Nicander (V) önskar väcka ett ärende om att göra Nynäshamn till en kärnvapenfri zon. Ärendet 
biläggs protokollet som bilaga D. 

Skickas till 
Akten 

  



Kommunstyrelsen 2022-06-16 

Ledamotsinitiativ, Vänsterpartiet Nynäshamn!

!

Gör Nynäshamn till en kärnvapenfri zon 

!
Tillsammans med klimathotet rankas kärnvapen som det största existentiella hotet mot 
mänskligheten. 2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 sta-
ter, däribland Sverige. Nobels fredspris gick till organisationen ICAN som kämpat för det-
ta. 

I Sifo-undersökningar 2018, 2019 och 2020 stöttade över 80 procent av svenskarna att 
Sverige skulle ansluta sig till avtalet. Men regeringen har beslutat att avvakta och bara 
anmäla Sverige som observatör till avtalet. 

Nynäshamn kan såklart inte råda över säkerhetspolitik eller utrikespolitik, men en vil-
jeyttring kan falla inom kommunalt mandat. 

Nynäshamns kommun har även en annan lokal koppling till kärnvapen. 

Få känner kanske idag till att man under flera år kring 1900-talets mitt bedrev avgörande 
forskning inom det svenska kärnvapenprogrammet vid dåvarande FOA:s forskningsan-
stalt vid Grindsjön i Sorunda. Här tillverkades och testades avgörande kärnvapendelar. 
Programmet lades till slut ner, men allt som hade krävts för att slutföra den långt gångna 
utvecklingen, var egentligen ett par kilo plutonium och ett politiskt beslut. Vi borde idag 
skatta oss lyckliga över att detta aldrig skedde och att Sverige förblev ett kärnvapenfritt 
land. Så måste det också förbli.. 

För Vänsterpartiet är fredsrörelsen viktig. Vi är emot kärnvapen och upprustning. 
Sveriges roll i världen bör vara att verka för nedrustning och aktivt lyfta de goda krafter 
som arbetat och arbetar för fred. Därför vill vi att Nynäshamn ansluter sig till ICAN Cities 
Appeal i deras uppmaning att göra världen kärnvapenfri. 

Sedan tidigare har över hundra städer och kommuner runt om i världen skrivit under på 
uppropet, från japanska Hiroshima och Nagasaki till amerikanska Washington DC. I Euro-
pa har stora städer som Manchester, Glasgow, Helsingfors, Genève, Amsterdam, Bar-
celona, Berlin och Paris skrivit på, men även många små orter mer i vår skala. I Sverige 
har än så länge bara Göteborg anslutit sig till uppropet, år 2020, men i grannlandet Nor-
ge är det inte mindre än 64 kommuner som gjort detsamma, alltifrån huvudstaden Oslo 
till små glesbygdskommuner. Nu tycker vi att det är Nynäshamns tur. 

Vi föreslår därför att: 

• Nynäshamn ansluter sig till ICAN Cities Appeal i deras uppmaning att göra världen
kärnvapenfri.

____________________________ 

För Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun 

!
Tony Nicander 
Ledamot i kommunstyrelsen, socialnämnden och kommunfullmäktige 

Bilaga D
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§ 186/22 

Nästa sammanträde 1 september 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den första september 2022 klockan 09.00. 
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