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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 
Anslaget sätts upp: 2021-05-25             Anslaget tas ned: 2021-06-16 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Sekreterarens namn 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-05-19 klockan 09.00-15.55. 
Ajournering 10.17-10.25, 11.41-12.45, 14.15-14.20. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) till och med klockan 15.43 
 
Distans: 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 15.00 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) från och med § 178 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Per Ranch (SN) tjänstgör istället för Lena Dafgård (SN) 
Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD) 
 
Tjänstgöring och jäv för §§ 164–166, 168 redovisas under respektive paragraf. 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning.  
 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 
 

Paragrafer 
§§ 154–169, 171–196. 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2021-05-25 klockan 10.00. 

Underskrifter 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
Ordförande §§ 154–163, 165–169, 171–196 

Mikael Persson (L) 
Justerare, ordförande § 164 

 
  
 
Patrik Isestad (S)      Matilda Ekh 
justerare       sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) till och med klockan 11.41 
Per Malmsten (M) 
Sophia Stureson (L) till och med klockan 14.15 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
 
Jäv för §§ 164–166, 168 redovisas under respektive paragraf 

 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
David Ulmér, kommunstrateg 
Alf Olsson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Claes Kilström, fastighetschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare 
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Annika Lagerberg, utredare § 160 
Yvonne Persson, kommunjurist § 161 
Nina Munters, näringslivschef §§ 169–170, 193 
Isa Eriksson, samhällsplanerare §§ 171–173 
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Innehållsförteckning              

§ 154/21  Fastställande av dagordning 
 

§ 155/21 Mål och budget 2022–2025 Allianspartierna  

§ 156/21  Lokalförsörjningsplanen - information 
 

§ 157/21 Ny taxa för plan, bygglov och geografisk information  

§ 158/21 Ny taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i 
Nynäshamns kommun 

 

§ 159/21 Förslag till ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering  

§ 160/21 Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 
år 2020, med förslag till förändringar 

 

§ 161/21 Revidering av Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter  

§ 162/21 Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i 
sotningsfristerna samt ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

 

§ 163/21 Taxa för nya arrenden  

§ 164/21 Årsredovisning 2020 - Södertörns Brandförsvarsförbund  

§ 165/21 Årsredovisning 2020 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  

§ 166/21 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Östra Södertörn  

§ 167/21 Årsredovisning 2020 - Södertörns upphandlingsnämnd  

§ 168/21 Årsredovisning 2020 - Södertörns överförmyndarnämnd  

§ 169/21 Nynäshamns kommuns medverkan inom LEADER under EU:s landsbygdsprogram 
2021 – 2027 

 

§ 170/21 Svar på avgränsningssamråd - Vindparkerna Långgrund 1 och Långgrund 2  

§ 171/21 Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)  

§ 172/21 Svar på remiss - Trafikplan för Haninge kommun  

§ 173/21 Ansökan till Trafikverket om vägvisning till Sorunda  

§ 174/21 Förslag till framtida hantering av sportboendet på fastighet Nynäsgård 1:8  

§ 175/21 Överlåtelse av bostadsrättslägenhet  

§ 176/21 Markanvisning vid Nynäshamns station, Nynäshamn 270  

§ 177/21 Överenskommelse avseende fastigheten Drabanten 19  

§ 178/21 Upplåtelse av padelverksamhet, inriktningsbeslut  

§ 179/21 Svar på motion om inrättande av trygghetsvärdar  

§ 180/21 Svar på motion om trygghet  

§ 181/21 Svar på motion om att anlita ordningsvakter i kommunen  

§ 182/21 Svar på motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun  

§ 183/21 Svar på medborgarförslag om att man i kommunens offentliga miljöer använder 
parfymfria produkter 

 

§ 184/21 Inkomna e-förslag  
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§ 185/21 Anmälan av delegationsbeslut  

§ 186/21 Cirkulär  

§ 187/21 Skrivelser och beslut  

§ 188/21 Kurser och konferenser 
 

 

§ 189/21  Vision 2040 - information  

§ 190/21  Arbete med anledning av organisationsutredningens rekommendationer  

§ 191/21 Gång- och cykelväg Grödby  

§ 192/21 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen  

§ 193/21 Näringslivsfrågor  

§ 194/21 Kansliavdelningen informerar  

§ 195/21 Nästa sammanträde 27 maj kl 09.00 - temadag  

§ 196/21 Övriga frågor  
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§ 154/21 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:  
 
Under § 196, Övriga frågor: 
1. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om igångsättande av detaljplan för Skolbyggnad Estö. 
2. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om att välfärden kommer först och 35,7 miljoner finns att 
fördela. 
3. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om extern granskning av upphandlingen av skollokaler i 
Vaktberget 4. 
4. Janice Boije Junerud (S) har en fråga om ny skola. 
5. Extra ärende från kultur- och fritidsnämnden: Nystartsstöd till föreningar i Nynäshamn till följd av 
Covid-19 
 
 
Ärendena hanterades i ordningen: 153–160, 164–169, 170, 193, 161–163, 171–174, 194, 175–188, 
196, 191. 
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§ 155/21 KS/2020/0520/041 

Mål och budget 2022 – 2025 Allianspartierna 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 19,85 procent. 
2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2022 på 35,2 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 
fastställs till ett belopp på 1656,9 mnkr 2022 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

3. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga. 
Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

4. Fastställa Taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 enligt bilaga. Taxan börjar 
gälla 1 januari 2022. 

5. Fastställa Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns 
kommun enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

6. Fastställa Taxa Felparkeringsavgift för olovlig parkering. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
7. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag för 

mål och budget.  
8. Fördela utredningsuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt 

kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med avsnitt 9 i lokalförsörjningsplanen.  
9. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 

total ram för långfristiga lån på 1 500 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

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

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

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

13. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2022 till 1,00 %. 
14. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,4 

mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  
15. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, om 
det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

16. Fastställa Mål och budget för år 2022–2025 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Göran Bergander (S), Bernt Månsson (V) och Per Ranch 
(SN) deltar inte i beslutet. 
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Ärendet 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 
Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna ska bidra till målet att Nynäshamn är en ekonomiskt 
hållbar kommun, vilket innebär att skattemedlen ska användas effektivt och till största nytta för 
innevånarna i kommunen. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 
ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk 
planering.  
 
En del i en förbättrad styrning är att budget för nästkommande år ska beslutas i juni. 
Det leder till att nämnderna ges bättre förutsättningar för att styra och planera sin verksamhet. 
Budgeten för 2022–2025 är framtagen med kommunens resursfördelning där nuvarande behov och 
kommande behov analyserats. Detta gör att det finns en tydlig bild över vad Nynäshamns kommun 
har för resursbehov för att driva en ändamålsenlig verksamhet och möta kommande volymökningar. 
En förutsättning för den nya resursfördelningen är också den höga kostnadseffektivitet som 
redovisats i verksamheten. Som regulator i denna resursfördelning finns en buffert i form av 
ofördelade medel för att möjliggöra justeringar för förändrat skatteunderlag.  
 
Mål och budget har under våren bland annat beretts genom presentation av förutsättningar för 
kommunstyrelsen vid två tillfällen samt genom att ett budgetdirektiv skickades ut i slutet av februari 
för beredning i respektive nämnd. Kommunens resursfördelning, inkomna remissvar och 
skatteprognosen från 29 april är underlag för den nu presenterade budgeten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2022 till 19,85 procent. 
2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs 

med ett budgeterat resultat 2022 på 35,2 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och 
nämnderna fastställs till ett belopp på 1656,9 mnkr 2022 som fördelas i enlighet med 
budgetdokumentet. 

3. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 
bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

4. Fastställa Taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 enligt bilaga. Taxan börjar 
gälla 1 januari 2022. 

5. Fastställa Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i 
Nynäshamns kommun enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 

6. Fastställa Taxa Felparkeringsavgift för olovlig parkering. Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
7. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag 

för mål och budget.  
8. Fördela utredningsuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt 

kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med avsnitt 9 i lokalförsörjningsplanen.  
9. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån 

inom en total ram för långfristiga lån på 1 500 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse 
utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

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

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

12. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 
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13. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2022 till 1,00 %. 
14. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,4 

mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  
15. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, 
om det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

16. Fastställa Mål och budget för år 2022–2025 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

 
 

Beslutsunderlag 
Mål och Budget 2022–2025 
Konkretisering av Miljö- och Klimatmål 
Lokalförsörjningsplan 2022–2029 
Exploateringsplan 2022–2025 
Förteckning styrdokument  
Förteckning över Taxor och avgifter 
Taxa för Nynäshamn allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022 
Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun 
Taxa Felparkeringsavgift för olovlig parkering 
Protokoll KF Presidium angående revisionsverksamhetens budget 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 156/21         KS/2020/0148/289 

Lokalförsörjningsplanen – information 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar förvaltningen för informationen. 

Ärendet 
Kommunstrateg David Ulmér lämnar information om lokalförsörjningsplanen. 

______ 

Skickas till:  
Akten  

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Case&subtype=61000&recno=743596
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§ 157/21 KS/2021/0254/206 

Ny taxa för plan, bygglov och geografisk information 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 
2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd 

av KF 2019-09-18 och reviderad av KF 2021-04-15 
3. taxan gäller från och med 1 juli 2021 och tillsvidare 

Ärendet 
Nynäshamns kommuns nuvarande taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten baseras på 
den äldre taxemodellen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med bland annat formler för 
beräkningar av kostnader som har varit svåra att förstå för både medborgare, företagare och för 
handläggare. Taxan har också reviderats i olika delar under flera år och innehåller även timpriser 
där det idag är oklart vilka kostnader och beräkningar som ligger till grund för timpriset. Uppföljning 
och tidigare processkartläggning visar på att avgiftsuttaget i den nuvarande taxan inte speglar det 
självkostnadspris som kommunallagen och plan- och bygglagen tillåter. En översyn av taxan har 
gjorts för att säkerställa korrekt avgiftsuttag då det i dagsläget inte finns tillräcklig kostnadstäckning. 
Detta sammantaget har pekat på behovet av att ta fram en helt ny taxa för plan- och 
bygglovsverksamheten och geografisk information. Det nya förslaget av taxan har gjorts med syfte 
att den ska vara enklare att förstå, överensstämma med självkostnadsprincipen samt leda till en 
större förutsägbarhet i budgetarbetet.  
 
Förslaget till ny taxa baseras till största del på en modell från SKR som bygger på bestämmelserna 
om taxa i 12 kap. 8-10 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725). Modellen innebär i korthet att en handläggningskostnad per timme (timkostnad) och 
verksamhet räknas fram och att den genomsnittliga tiden för handläggning av varje typärende 
uppskattas. Tillsammans motsvarar de kommunens genomsnittliga kostnad för handläggningen av 
typärendet. Kostnaden per typärende eller produkt motsvarar den avgift som ska tas ut. För 
ärendetyperna gällande bygglov för flerbostadshus och verksamhetsbyggnader tillämpas inte den 
nyare taxemodellen från SKR utan taxan utgår istället från tidigare modell som baseras på ny 
byggnadsyta och formel som beräkningsgrund. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 
2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd 

av KF 2019-09-18 och reviderad av KF 2021-04-15 
3. taxan gäller från och med 1 juli 2021 och tillsvidare 

 

Beslutsunderlag 
Ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden  §91/21 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 158/21 KS/2021/0253/206 

Ny taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga 
allmänna platser i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att anta Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamn 
kommun. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 september 2021. 

Ärendet 
Kommunens taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser gäller sedan 2014 
med ett par undantag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en ny taxa med anpassning till 
gällande kostnadsläge för upplåtelse. Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att till 
kommunfullmäktige föreslå beslut av en ny taxa.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att anta Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamn 
kommun. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Taxa för upplåtelse av torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden §92/21 

Skickas till 
Akten 
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§ 159/21 KS/2021/0257/330 

Förslag till ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta ändringen av felparkeringsavgift för olovlig parkering enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

2. Avgiften ska gälla från 1 september 2021 

Ärendet 
Kommunens målsättning är att alla ska parkera enligt gällande regler då det medför ökad säkerhet 
och tillgänglighet i kommunens trafikmiljöer. Felparkeringsavgift är en av flera åtgärder för att nå 
detta. Gällande avgifter infördes 2014 och då minskade antalet förseelser till ca 1500 per år detta 
har nu ökat till knappt 3000 förseelser 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att avgiften 
höjs för att öka efterlevnaden av gällande trafikreglering.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta ändringen av felparkeringsavgift för olovlig parkering enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

2. Avgiften ska gälla från 1 september 2021 
 

Beslutsunderlag 
Taxa för felparkeringsavgifter för olovlig parkering 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 160/21 KS/2020/0250/206 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 
Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Maxtaxan höjs med hälften av den föreslagna höjningen under perioden 1 september 2021 
framtill 31 december 2021. Från år 2022 höjs maxtaxeavgiften till full maxtaxa samt att uppräkning 
sker enligt attsats 3.  
3. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 
respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2, 
4. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen, 
5. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
samt att 
6. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Socialdemokraterna och Pensionärspartiet i Nynäshamn lämnar tillsammans in ett särskilt yttrande 
som biläggs protokollet som bilaga A. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Göran Bergander (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
En översyn har gjorts av nivåerna för maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde samt hur dessa årligen ska justeras. Vidare har även rådande lagstiftning och 
rättspraxis setts över vad gäller trygghetslarm enligt befogenhetslagen och socialtjänstlagen samt 
om trygghetslarm ska ingå i maxtaxan.  
 
Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut. 
Maxtaxan är alltså den högsta avgiften som brukare med tillräckligt avgiftsutrymme betalar. 
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för beviljade insatser inte får 
överstiga maxtaxebeloppet. Varje kommun bestämmer själv om de vill ta ut en lägre maxtaxa än 
den nationella enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 
Socialnämndens förslag i bilaga 2 

2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 
respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2,  

3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen samt att  
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  
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1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 
Socialnämndens förslag i bilaga 2 

2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 
respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2,  

3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen samt att  
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021 enligt 
Socialnämndens förslag i bilaga 2 
2. Maxtaxan höjs med hälften av den föreslagna höjningen under perioden 1 september 2021 
framtill 31 december 2021. Från år 2022 höjs maxtaxeavgiften till full maxtaxa samt att uppräkning 
sker enligt attsats 3.  
3. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex 
respektive kommunens självkostnad från och med september 2021 enligt bilaga 2, 
4. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen, 
5. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
samt att 
6. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar att: 
1. svaret till KF från kommunstyrelsen beskriver att avgiftshöjningen om Maxtaxa på 353 kronor tas 
ut fördelat på två år med en höjning av 177 kronor per år under 2021 och 2022.  
2. svaret till KF från kommunstyrelsen beskriver att avgiftshöjningen på timtaxan inte höjs med 59 
kronor per timmen till de föreslagna 354 kronor de första 6 timmarna utan behåller den gamla taxan 
på 295 kronor i timmen de första 6 timmarna.  
3. Att förenklat beslutsfattande, enligt 4 kap. 2a § Sol, inom hemtjänst där även trygghetslarm ingår 
utreds och införs i syfte att förstärka utbudet av förbyggande generella insatser. 
 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till ordförandes (M) förslag till beslut. 
2. bifall till ordförandes (M) förslag till beslut eller bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Ursprungligt ärende med återremissyrkande KF §86 2020 och yttranden 
Socialnämndens beslut §7 2021 med tjänsteutlåtande och yttranden 
Remissvar SPF Seniorerna Moringen 
PRO Samorganisation Nynäshamn 

Skickas till 
Akten 



Nynäshamn, 2021-05-19 
Kommunstyrelsen  
Ärendenummer: 160/21 

Särskilt yttrande om höjd maxtaxa 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2021
enligt Socialnämndens förslag i bilaga 2
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet,
konsumentprisindex respektive kommunens självkostnad från och med september
2021 enligt bilaga 2,
3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt
befogenhetslagen,
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen samt att
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Trygghetslarm 
Trygghetslarm är ett viktigt hjälpmedel som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet och självständighet. Den enskilde kan larma vid behov av stöd i 
akut uppkomna situationer. Nynäshamns kommun har beslutat att samtliga invånare 
som känner behov och vill ha trygghetslarm ska erhålla ett sådant. Trygghetslarm är 
därav inte i dagsläget en biståndsbedömd insats i Nynäshamns kommun. 

Socialstyrelsen har på efterfrågan av kommuner utrett frågan om trygghetslarm kan 
beviljas utan biståndsbedömning enligt befogenhetslagen och bedömt att 
trygghetslarm inte kan betraktas som en sådan servicetjänst som avses i 2 kap. 7 § 
befogenhetslagen. Däremot har socialnämnden möjlighet att genom förenklat 
beslutsfattande sedan 1 juli 2018 erbjuda hemtjänst i form av städning, inköp, 
trygghetslarm, med mera, utan omfattande utredning vilket ökar personernas 
självbestämmande och delaktighet. Ändring av socialtjänstlagen 2018 syftade till att 
förstärka inslagen av förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser 
tillgängliggörs i ett tidigt skede vilket skjuter upp behovet av omfattande insatser.  

Trygghetslarm kan ges utan biståndsbedömning, med stöd av 4 kap. 2a § Sol, då 
kommunen istället prövar om den som ansöker uppfyller kriterier som kommunen 
fastställt i sina riktlinjer. Eftersom kommunerna inte längre kan använda 
befogenhetslagen till att förse sina invånare med trygghetslarm anser 
Socialdemokraterna att trygghetslarm behöver erbjudas med stöd av 4 kap.2a § Sol 
till de som önskar ett trygghetslarm. Vi ser också att denna åtgärd är en bra 
övergångslösning inför den kommande nya socialtjänstlagen som ger en generösare 
biståndsbedömning.  

Bilaga A



 

 2(2) 

 

 
Maxtaxan  
Att höja maxtaxan från 1 772 kronor per månad till 2 125 kronor per månad i ett slag 
berör brukare hårt som idag betalar en omsorgsavgift som uppgår till maxtaxa. 
Brukare med ett avgiftsutrymme på 2 125 konor per månad eller mer kommer att få 
hela avgiftshöjningen på 353 kronor per månad. 52% av det totala antalet brukare 
kommer att få hela höjningen. Dessa brukare kommer därmed drabbas hårt och då 
för en grupp som redan har det ekonomiskt svårt. Vi föreslår att avgiftshöjningen 
delas upp på två år för att få en mindre avgiftshöjning per år.  
 
Timtaxan på samma nivå som i dag  
Timtaxan för hemtjänst följer socialtjänstlagens angivna maxtaxa enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen dividerat på sex timmar. Omräknat blir det 354 kronor per timme. 
Personer som har sex timmar hemtjänst eller mer betalar maxtaxa om 
betalningsutrymme finns. Det innebär att timpriset höjs med 59 kronor/timme och 
skulle innebära att vid 6 timmars hemtjänst höjs avgiften med 353 kronor/månaden.  
Socialdemokraterna anser att denna höjning inte behöver följa någon tariff, utan 
avgiften för de första 6 timmarna kan kvarstå som den är i dag då den föreslagna 
kostnadsökningen slår hårt på personer som har få timmar hemtjänst. 
 
 
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar: 
● att svaret till KF från kommunstyrelsen beskriver att avgiftshöjningen om 

Maxtaxa på 353 kronor tas ut fördelat på två år med en höjning av 177 kronor per 
år under 2021 och 2022.  

● att svaret till KF från kommunstyrelsen beskriver att avgiftshöjningen på timtaxan 
inte höjs med 59 kronor per timmen till de föreslagna 354 kronor de första 6 
timmarna utan behåller den gamla taxan på 295 kronor i timmen de första 6 
timmarna.  

● Att förenklat beslutsfattande, enligt 4 kap. 2a § Sol, inom hemtjänst där även 
trygghetslarm ingår utreds och införs i syfte att förstärka utbudet av förbyggande 
generella insatser. 

 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
Pensionärspartiet i Nynäshamn  
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§ 161/21 KS/2020/0501/003 

Revidering av Nynäshamns kommuns lokala 
ordningsföreskrifter 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. Anta förslag till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §:  
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurang 
entréer inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, buss- och tågstationer 
samt återvinningsstationer inom offentlig plats. 

 
Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 
1A-1H. Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.  

Passiv insamling av pengar på kommunens anlagda badplatser samt bryggor inom offentlig 
plats är förbjudet under månaderna juni – augusti inom de områden som har utmärkts på 
bilagorna 3A (Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet) 3C (Rangsta badplats) 3D (Stora Vika 
badplats) och 3E (Grindsjöns badplats). Vilka bryggor som omfattas av förbudet framgår av 
ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 

 
2. Överlämna Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter till Länsstyrelsen i Stockholm 

för prövning. 
 

3. De reviderade ordningsföreskrifterna träder i kraft 1 januari 2022. 
 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Göran Bergander (S) deltar inte i beslutet. 

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

Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 13 november 2019 § 199 behandlade kommunfullmäktige en motion ställd från 
Sverigedemokraterna med förslag om att revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter och införa 
ett förbud mot tiggeri på vissa utvalda platser. Kommunfullmäktige beslutade att ge 
samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) i uppdrag att 
inkomma med ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter där ett förbud mot passiv 
penninginsamling (tiggeri) förs in för vissa angivna platser. Fullmäktige gav även nämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla.  

Den 1 december 2020 § 283 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att överlämna förslag till 
reviderade lokala ordningsföreskrifter till fullmäktige för beslut. Av nämndens beslut framgår även 
att nämnden föreslår fullmäktige att besluta om att ordningsföreskrifterna ska överlämnas till 
Länsstyren i Stockholms län för prövning.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
Nämnden föreslår att ordningsföreskrifterna kompletteras med en ny 11 b § gällande förbud mot 
passiv insamling av pengar. Paragrafen föreslås att ha följande lydelse: 

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentreér 
inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och 
tågstationer samt återvinningsstationer. 
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Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 
Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.”  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även att fullmäktige tar beslut om att överlämna de lokala 
ordningsföreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholm för prövning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att: 

1. Anta förslag till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §:  
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurang 
entréer inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, buss- och tågstationer 
samt återvinningsstationer inom offentlig plats. 

 
Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 
1A-1H. Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.  

Passiv insamling av pengar på kommunens anlagda badplatser samt bryggor inom offentlig 
plats är förbjudet under månaderna juni – augusti inom de områden som har utmärkts på 
bilagorna 3A (Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet) 3C (Rangsta badplats) 3D (Stora Vika 
badplats) och 3E (Grindsjöns badplats). Vilka bryggor som omfattas av förbudet framgår av 
ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 

 
2. Överlämna Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter till Länsstyrelsen i Stockholm 

för prövning. 
 

3. De reviderade ordningsföreskrifterna träder i kraft 1 januari 2022. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 november 2019 § 199 – Svar på motion – förbjud tiggeriet i 
Nynäshamn 
Motion – förbjud tiggeriet i Nynäshamn 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 1 december 2020 § 283 – Översyn av Nynäshamns lokala 
ordningsföreskrifter – med tjänsteskrivelse och förslag till kartbilagor 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun 
Lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun antagna av fullmäktige den 13 april 2016 § 75 
 

Skickas till 
Akten 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-05-19

§ 161/21 Revidering av Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter

Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn

Miljöpartiet reserverar sig i ärendet.

För Miljöpartiet Emma Solander

Bilaga B
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§ 162/21 KS/2021/0159/174 

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av 
övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa 
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 
2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. 
3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021.  

Ärendet 
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) beslutade 2021-02-12, §§ 6 och 7, 
om ny inriktning för sotningsfrister samt ändring av taxa avseende rengöring och 
brandskyddskontroll. Då brandskyddskontroll är en lagstadgad myndighetsutövning kan inte 
förbundets direktion självständigt besluta om en sådan taxa, utan beslut måste fattas av förbundets 
respektive medlemskommun (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö kommun). 
 
Genom ändringen kan samordningseffekter åstadkommas som förväntas leda till förbättringar för 
den enskilde då rengöring och brandskyddskontroll kan ske vid samma besök samt att nya 
arbetsmetoder kan användas och större fokus på utförarnas arbetsmiljö införas. För att denna 
samordning ska vara möjlig finns det i det nya förslaget en taxa som tillgodoser möjligheten för ett 
kombinerat tillfälle för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
 
Arbetet med översynen innebär bland annat också att samtliga avtal med entreprenörer för 
rengöring och brandskyddskontroller inom Sbff har sagts upp och en ny upphandling kommer ske. 
Enligt intern tidplan ska en sådan upphandling starta i juni 2021 och den reviderade taxan förväntas 
kunna ligga till grund för upphandling. Nya avtal med entreprenörer ska börja gälla från och med 
den 1 april 2022. För att få samordning mellan sotningsdistrikten samt likvärdig kvalitet och resultat 
i alla medlemskommuner meddelas i tjänsteutlåtandet från Sbff att det är önskvärt att samtliga 
kommuner fattar beslut i enlighet med förslaget med samma startdatum. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 
2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. 
3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag gällande frister för rengöring (sotning). 
2. anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag avseende ny taxa gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. 
3. föreskriften och taxan ska gälla från och med den 1 juli 2021 



 

PROTOKOLL Sida 18(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-02-12, § 6 Ändring av sotningsfrister för 

lokaleldstäder samt införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna 
- Tjänsteutlåtande SBFF – Förslag till ny utformning av Frister för rengöring (sotning) enligt 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samt bilaga 1 – Förslag till ny utformning av 
föreskriften 

- Protokollsutdrag direktionsbeslut 20212-03-12, § 7, Ändring av taxa gällande rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll 

- Tjänsteutlåtande SBFF – Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll, samt bilaga 1 – Förslag till ny utformning av taxan 

- Frister för sotning och rengöring 
- Taxa för sotning från 2021-01-01 

 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163/21 KS/2020/0455/206 

Taxa för arrenden 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för arrendeavgift i enlighet med 
bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ett sakfel i förslaget till ny arrendetaxa ska justeras, 
vilket betyder det i bilaga 1, sida 2, under Kiosker och restauranger ska ske en ändring av kostnad 
per månad till istället kostnad per år. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Göran Bergander (S) och Bernt Månsson (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

Ärendet 
Kommunen erbjuder arrenden och andra nyttjanderätter på sin markreserv samt på allmän 
platsmark genom tecknande av avtal. Mark- och exploateringsenheten handlägger markavtal på icke 
allmän plats, medan upplåtelser på allmän plats såsom uteserveringar och torghandel hanteras av 
stadsmiljöavdelningen enligt en fastställd taxa. Däremot finns ingen taxa som reglerar vilken 
arrendeavgift som ska utgå för olika typer av arrendeändamål på icke allmän platsmark. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för arrendeavgift i enlighet med 
bilaga 1. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 
 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen för 
egen del ska besluta att ett sakfel i förslaget till ny arrendetaxa ska justeras, vilket betyder det i 
bilaga 1, sida 2, under Kiosker och restauranger ska ske en ändring av kostnad per månad till istället 
kostnad per år. 

Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med ordförandes (M) tilläggsyrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Taxa för arrenden 



 

PROTOKOLL Sida 20(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
 

  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-05-19

§ 163/21 Taxa för nya arrenden

Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn

Vi reserverar oss i beslutet.

För Miljöpartiet Emma Solander

Emma Solander MP Nynäshamn

Bilaga C



 

PROTOKOLL Sida 21(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164/21 KS/2021/0026/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns Brandförsvarsförbund 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Harry Bouveng (M) anmäler jäv. 

Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). 

Mikael Persson (L) tjänstgör som ordförande istället för Harry Bouveng (M). 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2020. 
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen 
i dess helhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165/21 KS/2021/0024/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 

Jäv 
Janice Boije Junerud (S) anmäler jäv. 

Ola Hägg (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S) 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2020. Redovisningen omfattar det 
ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2020. 
 

Beslutsunderlag 
SMOHF Årsredovisning 2020 
SMOHF Revisionsberättelse årsredovisning 2020 
SMOHF Protokoll  
 

Skickas till 
Akten 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166/21 KS/2021/0025/042 

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 

Jäv 
Janice Boije Junerud (S) och Ola Hägg (S) anmäler jäv. 

Rolf Hofsten (PPiN) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S) 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 
2020. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas 
till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Revisionsrapport PWC 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Protokoll styrelsemöte  
 

Skickas till 
Akten 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 167/21 KS/2021/0027/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns upphandlingsnämnd 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2020. 
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 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd §14 2021-03-24 
Granskningsrapport årsredovisning 2020  
 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168/21 KS/2021/0028/042 

Årsredovisning 2020 - Södertörns överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 

Jäv 
Agneta Tjärnhammar (M) och Ola Hägg (S) anmäler jäv. 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen och revisionsberättelse för år 2020. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd 2020 
Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 26(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169/21 KS/2021/0205/140 

Nynäshamns kommuns medverkan inom LEADER under EU:s 
landsbygdsprogram 2021 – 2027 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- att Nynäshamns kommun aktivt deltar i arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för 
leaderverksamheten 2023 – 2027. 

- att avsätta medel för medfinansiering till Leader Stockholmsbygd för perioden juli – 
december 2022 med 114 541 kronor.  

- att medfinansiering för perioden januari 2023 – december 2027 fastställs efter slutligt 
besked från Jordbruksverket som väntas tidigast hösten 2021. 

Ärendet 
I september 2015 tog Nynäshamns kommunstyrelse beslut om kommunal medverkan inom lokal 
ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2016-2022 (Ks § 165 
2015/0028/106). Beslut om medfinansiering till Leader Stockholmsbygd togs för perioden 1 januari 
2016 - 30 juni 2022, och även beslut om ledamot och ersättare till styrelsen, kallad LAG, togs 
samtidigt. I Leader Stockholmsbygd ingår också kommunerna Haninge, Värmdö, Österåker, 
Norrtälje och Östhammar.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

- att Nynäshamns kommun aktivt deltar i arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för 
leaderverksamheten 2023 – 2027. 

- att avsätta medel för medfinansiering till Leader Stockholmsbygd för perioden juli – 
december 2022 med 114 541 kronor.  

- att medfinansiering för perioden januari 2023 – december 2027 fastställs efter slutligt 
besked från Jordbruksverket som väntas tidigast hösten 2021. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

- att Nynäshamns kommun aktivt deltar i arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för 
leaderverksamheten 2023 – 2027. 

- att avsätta medel för medfinansiering till Leader Stockholmsbygd för perioden juli – 
december 2022 med 114 541 kronor.  

- att medfinansiering för perioden januari 2023 – december 2027 fastställs efter slutligt 
besked från Jordbruksverket som väntas tidigast hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
LeaderStockholmsbygd-Nynäshamn-2021-2027 
Leaderprojekt Nynäshamn  

Skickas till 
Akten 
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Näringslivschef  
Leader Stockholmbygd info@leaderstockholmsbygd.se 



 

PROTOKOLL Sida 27(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171/21 KS/2021/0178/536 

Svar på remiss - Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 
(T22) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget. 
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

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

Ärendet 
En bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22) har 
skickats på remiss från Trafikförvaltningen Region Stockholm. Det färre antalet resenärer med 
anledning av pandemin och rekommendationer om att ej resa med kollektivtrafiken har kraftigt 
påverkat trafikförvaltningens ekonomi. Under 2020 har trafikförvaltningen haft uteblivna intäkter om 
4 miljarder kronor. Även 2021 förväntas innebära betydligt lägre intäkter jämfört med prognos före 
pandemin. Till viss del kompenseras de förlorade intäkterna åren 2020–21 för, genom statligt stöd. I 
dagsläget finns inga statliga medel avsatta för kollektivtrafik för 2022. 

Trafikförvaltningen arbetar med att identifiera åtgärder som ska möta resenärernas förändrade 
resandebehov och -beteende efter pandemin. Detta arbete berör flera dimensioner av produkten 
kollektivtrafik, såsom biljettsortiment, trygghet och service samt trafikutbud. Vissa förslag på 
trafikförändringar är motstridiga andra förslag inom eller mellan trafikslag och en del förslag är en 
del av en paketlösning, där en förändring förutsätter en annan för-ändring. Förslagen kommer att 
utredas ytterligare innan beslut om eventuellt genomförande tas. Avgången kl. 01.07 från Ösmo C 
fredag och lördag föreslås dras in pga. lågt resande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget. 
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget. 
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

Beslutsunderlag 
Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) 
Kommunens yttrande 
Södertörnskommunernas yttrande 

Skickas till 
Akten 
Trafikförvaltningen Region Stockholm  
Södertörnskommunerna  
SBN  
Planeringschef  
Handläggare 



Nynäshamn, 2021-05-19 
Kommunstyrelsen  
Ärendenummer: 171/21 

Särskilt yttrande Trafikförändringar i SL-trafiken 

Förändringarna drabbar landsbygden hårdast 
En bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 
2021 (T22) har skickats på remiss från Trafikförvaltningen Region Stockholm. 
Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över de föreslagna 
förändringarna. 

Regionens förslag innebär betydliga försämringar för flera busslinjer och inga förslag 
om förbättringar finns, dessutom skulle landsbygden drabbas extra hårt av 
besparingsförslagen. Exempelvis försvinner bussresor under kvällar liksom 
midnattsturer, samt resor som binder samman olika färdmedel inom 
kollektivtrafiken.  

Yttrandet från kommunen är tydligt men skulle behöva kompletteras med de turer 
som saknas i dag. Det saknas en busslinje mellan Stora Vika och Ösmo, det saknas 
också helt nattrafik till kommunen från angränsande kommuner. Ett nytt busstopp 
behövs för resande med buss 861 till Gullmarsplan. Ett nytt busstopp behövs även 
vid Segersäng.  

Socialdemokraterna är därtill tveksamma till att stödja Södertörnkommunernas 
gemensamma yttrande eftersom det inte nämner att ett dubbelspårår för pendeltåget 
till Nynäshamn behöver prioriteras.  

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Bilaga D



 

PROTOKOLL Sida 28(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172/21 KS/2021/0191/219 

Svar på remiss - Trafikplan för Haninge kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 

Ärendet 
Haninge kommun antog 2018 en trafikstrategi som ska genomsyra hela kommunens arbete med 
trafik och resor. Till trafikstrategin hör ett antal åtgärdsplaner vars syfte är att konkretisera strategin 
Trafikplanen är en av dessa och ska tydliggöra hur trafiksystemet bör utformas för att stödja 
samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Åtgärdsförslag presenteras som leder till ökad 
framkomlighet och trafiksäkerhet på väg till förmån för hållbara färdsätt. Trafikplanen omfattar 
vägnät med både kommunalt och statligt väghållarskap. 

Trafikplanen är en del av Trafikstrategin för Haninge kommun som konkretiserar frågor om  
åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Den tar även upp hur Haninge kommun med 
prioriteringar av framkomlighet på väg ska öka andelen hållbara färdmedelsval. Planen beskriver 
även hur arbetet med smarta resval samverkar med och förebygger behov av andra övriga fysiska 
åtgärder och understödjer utveckling i önskad riktning.  

Finansiering för planering och genomförande av åtgärderna är en förutsättning för att Trafikplanen 
ska kunna realiseras. Finansiering är ej en fråga som behandlas i planen utan ska tas upp i 
kommande verksamhetsplanering och budget.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 

Beslutsunderlag 
Trafikplan 2021 Prioritering av åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 
Kommunens yttrande – Svar på remiss Trafikplan för Haninge kommun 

Skickas till 
Akten 
Haninge kommun  
Planeringschef  
Handläggare 
 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173/21 KS/2021/0221/519 

Ansökan till Trafikverket om vägvisning till Sorunda 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna föreslagen ansökan gällande vägvisning till Sorunda.  
2. Bemyndiga kommundirektör samt planeringschef att underteckna ansökan i kommunens namn. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga E. 

Emma Solander (MP) lämnar in ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga F. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Göran Bergander (S) och Bernt Månsson (V) reserverar 
sig mot beslutet.  

Ärendet 
2020-09-17 beslutade Lantmäteriet om förändrad beteckning för den statistiska tätorten Sorunda i 
Nynäshamns kommun. Detta önskemål framfördes redan vid tätortsavgränsningen 2015 om att 
tätortsnamnet skulle ändras till Sunnerby-Spångbro eller liknande och som är samma beteckning 
som används i kommunens översiktsplan.  

I dagsläget finns det ingen skyltning från väg 73 mot Sorunda och därför föreslår förvaltningen att 
en ansökan om vägvisning skickas in till Trafikverket. Förslaget som skickas in till Trafikverket 
betyder att det vägskyltas till Sorunda med symbolen för sevärdhet (brun skylt).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. Godkänna föreslagen ansökan gällande vägvisning till Sorunda.  
2. Bemyndiga kommundirektör samt planeringschef att underteckna ansökan i kommunens namn.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN), Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Bengt-Göran Pettersson (KD), Theresia Bergendahl (C) och ordförande (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

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 förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet avgöras idag. 
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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Västerby    2021-05-19  

Särskilt   yttrande   rörande   §   173/21   Ansökan   till   Trafikverket   om   vägvisning   till   Sorunda  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   är   positiva   till   att   vägvisningen   av   Sorunda   ses   över.   Vi   lade   
redan   2007   en    Motion   avseende   skyltning   vid   kommunens   infartsvägar   och   kommunorter .   2015   1

lade   vi   en    Interpellation   angående   skyltningen   av   “Sorunda”.     I   vårt    Landsbygdsprogram   2.0   från  2

2015    f öreslog   vi   en   eventuell   “turistskyltning”   enl.   rubricerat   ärende.   Frågan   om   vägvisning   engagerar   3

många   boende   i   Sorunda   och   organisationer   varför   vi   under   lång   tid   har   varit   aktiva   i   denna   fråga.     

Vi   bedömer   det   som   mycket   viktigt   att   boende   och   organisationer   i   Sorunda   upplever   sig   delaktiga   i   
ansökningen   till   Trafikverket.   Namngivning   och   vägvisning   till   Sorunda   har   brustit   i   hanteringen   sedan   
1974   då   Sorunda   kommun   slogs   ihop   med   Ösmo   kommun   och   Nynäshamns   stad.   En   tydlig   konsekvens  
av   den   bristande   hanteringen   synliggjordes   2005   då   vårdcentralen   i   Sorunda   stängdes.   Detta   drabbade   
ca   5   400   invånare.   2014   synliggjordes   återigen   bristerna    när   Trafikverket   förhörde   sig   hos   vår   kommun   
2014   om   vägvisning.   Vår   kommun   svarade   då   “ Nynäshamns   kommun   har   inget   att   erinra   mot   
Lantmäteriets   angivelse   på   hur   geografiska   mål   och   inrättningar   skall   vägvisas   och   sättas   upp ”.    

Bristande   hantering   och   sammanblandning   av   begrepp   som   trakt,   ort,   bygd,   församling,   socken,   distrikt,  
etc.   har   skapat   oreda   i   vår   kommuns   administration   och   frustration   hos   de   boende.   Därför   är   det   viktigt   
att   namngivning   och   vägvisning    av   Sorunda   fortsättningsvis   hanteras   korrekt   och   långsiktigt   hållbart.     

1  Se   bilaga   1   och   https://sorundanet.se/2007-01-10/     
2  Se   bilaga   2   och   https://sorundanet.se/2015-11-08/   
3  Se   bilaga   3   och   https://sorundanet.se/2015-11-05/   (se   sida   6)  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

För   att   undvika   ytterligare   förvirring   och   frustration   
bedömer   vi   att    namngivning   och   vägvisning   bör   ansluta   till  
de   benämningar   som   redan   används   av   boende,   lokala   
organisationer   /   föreningar   samt   myndigheter   som   t.ex.   

● Lantmäteriet    använder   benämningen    trakt
● SCB    använder   benämningen    distrikt
● Valmyndighete n   använder   benämningen    valdistrikt ;

Sorunda   S,   Mellersta   Sorunda   och   Sorunda   N
● Svenska   kyrkan    använder   benämningen    församling
● Nynäshamns   kommun    använder   benämningen

kommundel    och    rektorsområde
● Sorunda   hembygdsförening    använder

benämningen    socken    (i   historiska   beskrivningar   och
sammanhang   -   socken   ersattes   1863   med
benämningen   kommun)

Bilaga E



  
Sammanfattande   bedömning   

  
Vår   sammanfattande   bedömning   är   att   det   kan   finnas   positiva   aspekter   förknippade   med   ärendet.   Dock   
bör   följande   beaktas:   

  
● att   boende   och   organisationer   i   Sorunda   involveras   i   processen   

  
● att   berörda   myndigheter   och   organisationer   som   t.ex.   Lantmäteriet,   SCB,   Valmyndigheten,   

Sorunda   församling,   Sorunda   hembygdsförening   involveras   som   remissinstanser     
  

● att   alternativen   för   vägvisning   av   turistiskt   intressanta   mål   bör   jämföras   d.v.s.   “turistväg”,   
“turistområde”   och   “landmärke”   
  

● att   en   uppskattning   av   ytterligare   kostnader   förknippade    med   marknadsföring   av   turistområdet   dit   
vägvisning   ska   ske .   

  
  

Yrkande   
  

Utifrån   ovanstående   yrkar   vi   på   återremiss   av   ärende   i   syfte:   
  
● att   involvera   boende   och   organisationer   i   Sorunda   

  
● att   berörda   myndigheter   och   organisationer   involveras   som   remissinstanser   

  
● att   alternativa   vägvisningar   jämförs   

  
● att   en   kostnadsuppskattning   görs   på   ytterligare   kostnader   förknippade   med   marknadsföring   av   

turistområdet   dit   vägvisning   ska   ske.   
  

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  
  
  
  

Per   Ranch   
Ersättare   i   kommunstyrelsen,     
i   samhällsbyggnadsnämnden,   
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige   

  
  
  
  

Bilagor:   
Bilaga   1   Motion   avseende   skyltning   vid   kommunens   infartsvägar   och   kommunorter.”   

Bilaga   2   Interpellation   angående   skyltningen   av   “Sorunda”   

BIlaga   3   Sida   6   från   Landsbygdsprogram   2.0   2015-11-05   
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Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-05-19

§ 173/21 Ansökan till Trafikverket om vägvisning till Sorunda

Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn

Vi ser ett behov i att underteckna ansökan till  Trafikverket och reserverar oss till beslutet.

För Miljöpartiet Emma Solander

Emma Solander MP Nynäshamn

Bilaga F
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§ 174/21 KS/2008/0317/045 

Förslag till framtida hantering av sportboendet på fastighet 
Nynäsgård 1:8 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säga upp det aktuella låneavtalet mellan 
Nynäs Sportboende AB och kommunen samt vidta övriga åtgärder som krävs för att överta 
byggnaden på fastigheten Nynäsgård 1:8 i syfte att lösa den fordran som kommunen har 
mot bolaget. 

2. För det fall äganderätten för byggnaden flyttas över till kommunstyrelsen, avsätter 
kommunstyrelsen 3 miljoner kronor för att färdigställa den aktuella byggnaden. 

3. Teckna överenskommelse med Nynäs Sportboende AB om att på marknadsmässiga villkor 
hyra den aktuella byggnaden i syfte att tillhandahålla studentbostäder för studerande på 
Nynäshamns gymnasium.  

4. Fastighetschef får delegation på att ta beslut samt underteckna de handlingar som krävs för 
att kommunen ska kunna verkställa beslutspunkterna 1–3.  

 

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

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga H. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Göran Bergander (S) och Bernt Månsson (V) reserverar 
sig mot beslutet.  

Ärendet 
Under år 2008 ingick Nynäshamns kommun ett arrendeavtal med Nynäshamns IF Hockey, 
organisationsnummer 81240–04469, avseende anläggningsarrende för fastigheten Nynäsgård 1:8. 
Fastigheten ligger på Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn. Syftet med arrendet är att 
arrendestället ska användas för boende för studerande vid Nynäshamns gymnasium som är 
medlemmar i hockeyföreningen (studentrum) och boende för besökande till föreningen 
(vandrarhem). 

För att möjliggöra byggandet av det aktuella sportboendet erhöll bolaget ett lån av Nynäshamns 
kommun motsvarande 4,5 miljoner kronor. Enligt det avtal som ingicks mellan Nynäshamns 
kommun och bolaget skulle det aktuella lånet betalas tillbaka till kommunen på 15 år med start från 
den 1 juli 2010. Bolaget skulle dessutom erlägga ränta till kommunen för lånet.  
Kommunen har hittills enbart erhållit 88 0000 kronor i betalning från bolaget. Detta innebär att 
bolagets aktuella skuld med anledning av låneavtalet uppgår till 5 701 831 kronor.  
 
Frågan om hanteringen av den aktuella fordran har tidigare lyfts upp till kommunstyrelsen som den 
19 juni 2019 § 195 tog beslut om att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
lösning på sportboendefrågan så att en korrekt hantering avseende kommunens beviljade lån 
infrias. Kommunstyrelseförvaltningen har nu återkommit med förslag till kommunstyrelsen på hur 
det aktuella ärendet ska hanteras. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
Alternativ 1: 

5. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säga upp det aktuella låneavtalet mellan 
Nynäs Sportboende AB och kommunen samt vidta övriga åtgärder som krävs för att överta 
byggnaden på fastigheten Nynäsgård 1:8 i syfte att lösa den fordran som kommunen har 
mot bolaget. 

6. För det fall äganderätten för byggnaden flyttas över till kommunstyrelsen, avsätter 
kommunstyrelsen 3 miljoner kronor för att färdigställa den aktuella byggnaden. 

7. Teckna överenskommelse med Nynäs Sportboende AB om att på marknadsmässiga villkor 
hyra den aktuella byggnaden i syfte att tillhandahålla studentbostäder för studerande på 
Nynäshamns gymnasium.  

8. Fastighetschef får delegation på att ta beslut samt underteckna de handlingar som krävs för 
att kommunen ska kunna verkställa beslutspunkterna 1–3.  

 
Alternativ 2: 

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säga upp det aktuella låneavtalet mellan 
Nynäs Sportboende AB och kommunen samt vidta övriga åtgärder som krävs för att överta 
byggnaden på fastigheten Nynäsgård 1:8 i syfte att lösa den fordran som kommunen har 
mot bolaget. 

2. För det fall äganderätten för byggnaden flyttas över till kommunstyrelsen, avsätter 
kommunstyrelsen 3 miljoner kronor för att färdigställa den aktuella byggnaden. 

3. Inleda samtal med det allmänna föreningslivet i Nynäshamn om att ingå överenskommelse 
med kommunen om att på marknadsmässiga villkor hyra den aktuella byggnaden i syfte att 
tillhandahålla studentbostäder för studerande på Nynäshamns gymnasium.  

4. Fastighetschef får delegation på att ta beslut samt underteckna de handlingar som krävs för 
att kommunen ska kunna verkställa beslutspunkterna 1–3.  

 
Alternativ 3a: 

1. Teckna ett arrendeavtal med Nynäs Sportboende AB kring fastigheten Nynäsgård 1:8. 
Anläggningsarrendet ska villkoras med att Nynäs Sportboende AB, innan tidpunkten för 
undertecknande av arrendeavtalet, hittar en extern finansiär som kan lösa kommunens 
aktuella fordran mot Nynäs Sportboende AB på 5,7 miljoner kronor, samt finansiera 
kostnaden för att färdigställa den aktuella byggnaden. Syftet med anläggningsarrendet ska 
vara att Nynäs Sportboende AB ska tillhandahålla studentbostäder för studerande på 
Nynäshamns gymnasium.  

2. Har arrendeavtal inte lyckat ingås mellan parterna senast den 1 juli 2021 faller erbjudandet 
om att ingå anläggningsarrende för fastigheten Nynäsgård 1:8. I sådant fall beslutar 
kommunstyrelsen att gå vidare med alternativ 1 i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Alternativ 3b: 
1. Teckna ett arrendeavtal med Nynäs Sportboende AB kring fastigheten Nynäsgård 1:8. 

Anläggningsarrendet ska villkoras med att Nynäs Sportboende AB, innan tidpunkten för 
undertecknande av arrendeavtalet, hittar en extern finansiär som kan lösa kommunens 
aktuella fordran mot Nynäs Sportboende AB på 5,7 miljoner kronor, samt finansiera 
kostnaden för att färdigställa den aktuella byggnaden. Syftet med anläggningsarrendet ska 
vara att Nynäs Sportboende AB ska tillhandahålla studentbostäder för studerande på 
Nynäshamns gymnasium.  

2. Har arrendeavtal inte lyckat ingås mellan parterna senast den 1 juli 2021 faller erbjudandet 
om att ingå anläggningsarrende för fastigheten Nynäsgård 1:8. I sådant fall beslutar 
kommunstyrelsen att gå vidare med alternativ 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Ordförande (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Tommy Cumselius (M) och Theresia Bergendahl (C) 
yrkar bifall till alternativ 1 i förvaltningens förslag till beslut. 

Per Ranch (SN) yrkar bifall till alternativ 3a i förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden som 
tillsammans med hockeyklubben ska söka en lösning och återkomma med ett förslag till 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
2. bifall till alternativ 1 eller bifall till alternativ 3a. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att: 
1. ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärd 

Omröstningsproposition 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

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 
Göran Bergander (S)  X 
Bernt Månsson (V)  X 
Per Ranch (SN) X  
Bodil Toll (M) X  

 

Med 7 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 4 nej-röster för att ärendet ska återremitteras 
finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
2. bifalla alternativ 1. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019 § 195 – med tjänsteskrivelse Sportboendets framtida 
hantering 
Arrendeavtal om anläggningsarrende daterat 2008-18-31 – Uppsägning av anläggningsarrende 
fastigheten Nynäsgård 1:8. 
Låneavtal daterat 2009-02-10 dnr KS/2008/0317/045- 588 – Anmodan om betalning av ränta och 
amortering 
Värderingsbedömning – Arrende på Nynäsgård 1:8 
 

Skickas till 
Akten 
Nynäshamns IF HockeyClub  
Nynäs Sportboende AB  
 
 

 

 

 

  



Nynäshamn, 2021-05-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: 174/21 

Återremissyrkande om förslag till framtida hantering av 
sportboendet på fastighet Nynäsgård 1:8 

För att göra Nynäshamns gymnasium mer attraktivt behöver vi erbjuda varierande 
program och inriktningar. Idag samarbetar kommunen med flera lokala 
idrottsföreningar som lockar elever från hela landet. Sedan läsåret 2008/2009 driver 
Nynäshamns gymnasieskola en hockeyprofil i samarbete med Nynäs Hockey. 

En förutsättning för att lyckas med satsningen på idrottsprofiler är att det finns 
studentboenden för inflyttande elever. År 2008 ingick Nynäshamns kommun ett 
arrendeavtal med Nynäshamns IF Hockey i syfte att möjliggöra boenden för de 
studerande vid Nynäshamns gymnasium som är medlemmar i hockeyföreningen. 

Idag har bolaget en aktuell skuld, med anledning av låneavtalet med kommunen för 
byggandet av sportboendet, som uppgår till 5 701 831 kronor. Frågan är komplex 
och klubben har en skuld till kommunen som de inte kan betala.  

I de lösningar som förvaltningen föreslår för kommunstyrelsen saknas en 
konsekvensanalys över vad alternativen innebär för hockeyföreningen. 
Sportverksamheten ger en stor glädje för sina medlemmar, den främjar en aktiv fritid 
och gemenskap för unga. Socialdemokraterna värnar om att ärendet ska hanteras 
genom en god dialog med föreningen för att se vilka alternativ de förespråkar.   

Socialdemokraterna yrkar: 
• att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden som tillsammans

med hockeyklubben ska söka en lösning och återkomma med ett förslag till
kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Bilaga G



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-05-19

§ 174/21 Förslag till framtida hantering av sportboendet på fastighet Nynäsgård 1:8

Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn

Miljöpartiet reserverar sig i ärendet.

För Miljöpartiet Emma Solander

Emma Solander MP Nynäshamn

Bilaga H
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§ 175/21 KS/2021/0173/253 

Överlåtelse av bostadsrättslägenhet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten på 
Backluravägen 87.  

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

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Göran Bergander (S) och Bernt Månsson (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Bernt Månsson (V) önskar till protokollet notera att han har pratat med en av kommunjuristerna 
som uppgett att han inte är jävig i detta ärende. 

Ärendet 
Under årets första kvartal meddelade socialförvaltningen en uppsägning av en bostadsrättslägenhet. 
Socialförvaltningen har hyrt lägenheten av fastighetsavdelningen. Det konstaterades att kommunen 
saknade behov av lägenheten varpå en mäklare direkt-upphandlades för ett förmedlingsuppdrag. 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att avveckla verksamhetslokaler som inte 
behövs för verksamheten, KS § 191/2018. 
 
Bostadsrättslägenheten i fråga är 81 kvadratmeter stor fördelat i tre rum och kök. Lägenheten ligger 
på Backlura i Nynäshamns tätort. Avgiften till föreningen uppgår till 4 499 kr/månad. Lägenheten 
har ett renoveringsbehov. Lägenheten annonserades till ett pris om 1 250 000 kr. Efter budgivning 
träffades en överenskommelse med en köpare till en köpeskilling om 1 655 000 kr. 
Överenskommelsen är villkorad av ett bifall i kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten på 
Backluravägen 87.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten på 
Backluravägen 87.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut för att exempelvis undersöka 
möjligheten att utveckla avtalet Ideellt offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Pax så att de 
kan bedriva en fullständig verksamhet som kvinnojour. 

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

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

Skickas till 
Akten 
  



Nynäshamn, 2021-05-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: 175/21 

Behåll bostadsrättslägenhet för Kvinnojouren Pax 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrättslägenheten 
på Backluravägen 87. 

I tjänsteutlåtandet, daterat 2021-04-27, står det att kommunen saknade behov av 
lägenheten under årets första kvartal när socialförvaltningen meddelade en 
uppsägning av lägenheten. I handlingarna saknas underlag som beskriver 
kommunens behov av lokaler, och varför den aktuella lägenheten inte kan användas 
för övriga verksamheter i kommunen som har behov av lägenheter. Kommunen har i 
nuläget exempelvis behov av lägenheter för personal och studenter. 

Socialdemokraterna vill gärna ta del av behovsanalysen som beslutet hänvisar till. 

Socialdemokraterna ser även att kommunen har en möjlighet att utveckla avtalet 
Ideellt offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Pax, så att de kan erbjuda 
kvinnor som har blivit utsatta för hot och/eller våld i nära relationer ett skyddat 
boende. 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar: 
• att ge avslag till förvaltningens förslag till beslut för att exempelvis undersöka

möjligheten att utveckla avtalet Ideellt offentligt partnerskap (IOP) med
Kvinnojouren Pax så att de kan bedriva en fullständig verksamhet som
kvinnojour.

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Bilaga I
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§ 176/21 KS/2020/0368/260 

Markanvisning vid Nynäshamns station, Nynäshamn 270 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
- Starta projektet ”Publik verksamhet vid Nynäshamns stationsområde”  
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse  
- Notera förvaltningens projektdirektiv    

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

Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga K. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Göran Bergander (S) och Per Ranch (SN) reserverar sig 
mot beslutet. 

Ärendet 
Projektet syftar till att anvisa mark för ny publik affärsverksamhet i Nynäshamns stationsområde på 
fastigheten Nynäshamn 2:170 och del av fastigheten Nynäshamn 2:1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
- Starta projektet ”Publik verksamhet vid Nynäshamns stationsområde”  
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse  
- Notera förvaltningens projektdirektiv    

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
- Starta projektet ”Publik verksamhet vid Nynäshamns stationsområde”  
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse  
- Notera förvaltningens projektdirektiv    

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Per Ranch (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170, tjänsteutlåtande september 2020 
PM ang markanvisning 2:170 
Beslut KSAU § 150 
Beslut KS § 233 
Bilaga O 
Bilaga N 
Projektdirektiv 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef  
Mark- och exploateringschef  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

 

  



Nynäshamn, 2021-05-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 176/21 

Markanvisning vid Nynäshamns station, Nynäshamn 270. 

Förvaltningen har tidigare blivit kontaktad av snabbmatsrestauranger som vill 
etablera sig nära Nynäshamns station. September 2020, tog därför 
kommunstyrelseförvaltningen fram ett förslag där en markanvisningstävling ska 
genomföras. Den markanvisningstävlingen ska nu föreslås starta.  

Den mark som pekas ut är där kiosken och hamburgerbaren invid stationen i 
Nynäshamn är placerad. Marken är av stor strategisk karaktär och är en knytpunkt 
för vidare exploatering i området. En exploatering av en snabbmatskedja på central 
mark hindrar framtida utveckling och står i stark motsatts till den så kallade Ax:son 
Jonsson gåvan och de illustrationer arkitekt Kjell Forshed utvecklat för många år 
sedan.  

Socialdemokraterna har varit i kontakt med aktuella snabbmatsaktörer som hellre vill 
placera sig i annat strategiska läge än vid dagens hamninfart.  

Den populära stadsplanen har legat som underlag i många politiska utspel av positiv 
natur från flertalet partier utan att det för den delen varit någon ideologisk skillnad. 

Kommunstyrelsens ordförande har talat sig varmt för att den framtida 
hamnutvecklingen ska utvecklas utifrån en hamburgerrestaurang i hamnen. 
Socialdemokraterna ser andra värden i hamnen och tidigare intressenter är numera 
intresserad av telegrafen området för snabbmatsetablering.  

Platsen i hamnen för en hamburgerkedja är mycket illa vald och hotar att sätta den 
populära stadsplanen i sank. Näringslivsberedningen beslutade i maj månad att ett 
planprogramför hamnen ska påbörjas för att knyta ihop hamnen med centrum 
stråket.  

Det är därför bättre att erbjuda en hamburgerrestaurang möjligheten att etablera sig i 
området runt telegrafen och bensinviken. De samtalen förs nu mellan aktörer för en 
sådan lösning. Stockholms hamnar har tidigare meddelat kommunen att de avser 
flytta infarten till färjeterminalen mot bensinviken.  

En snabbmatskedja kan därför få ett bredare och mer långsiktigt kundunderlag om 
placering kan möjliggöras i anslutning till väg 73 och bensinviken.  

Socialdemokraterna anser att ett planprogram behöver prioriteras för att bygga en 
hållbarhamn för framtiden som omfatta stråket från hamngatan till stationsområdet. 
Socialdemokraterna yrkar därför att; 

Bilaga J



 

 2(2) 

 

 
Avslag på föreslagen markanvisningstävling.  
 
 



Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2021-05-19  

Särskilt   yttrande   angående   förslag   om   markanvisning   på   Nynäshamn   2:170   i  
stationsområdet   

Bakgrund   

Vi   hänvisar   till   vårt   tidigare   yrkande   i   Kommunstyrelsen   från   2020-09-24.  

Vi   anser   att   det   först   behövs   en   översiktlig   plan   för   stationsområdet   och   gästhamnen.   Den   föreslagna   
markanvisningen   vid   stationsområdet   riskerar   att   blockera   framtida   större,   mer   betydelsefull   utveckling.   
Detta   gäller   inte   minst   då   den   politiska   ledningen   har   aviserat   att   kommunen   återigen   ska   väcka   liv   i   den  
visionära   stadsplan   som   vår   kommun   fick   2012   som   gåva   av   Urban   City   Research   inom   Axel   och   
Margaret   Ax:son   Johnsons   stiftelse.   Se   även   utredning   från   2016:   “Utvecklingen   i   Nynäshamns   södra   
hamnområde   på   kort,   mellan   och   lång   sikt”,   KS/2016/0086/559-2,   Diarienummer:   MSN   2016/0039.   

Yrkande   

Med   hänvisning   till   ovanstående   yrkar   vi    avslag   till   följande   beslutssatser:  

1. Starta   projektet   “Publik   verksamhet   vid   Nynäshamns   stationsområde”

2. Anordna   en   anbudsmarkanvisning   utifrån   de   kriterier   som   redovisas   i   tjänsteskrivelsen

3. Notera   förvaltningens   projektdirektiv.

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Per   Ranch   
Ersättare   i   kommunstyrelsen,     
i   samhällsbyggnadsnämnden,   
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige  

Bilaga:   
Yrkande   angående   förslag   om   markanvisning   på   Nynäshamn   2:170   i   stationsområdet   daterat  
2020-09-24   

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

Bilaga K



  
  
  

Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2020-09-24   

Yrkande   angående   förslag   om   markanvisning   på   Nynäshamn   2:170   i   stationsområdet   

  
Yrkande   
Vi   yrkar   enligt   alternativ   B   i   handlingarna:   Inte   inleda   något   projekt   på   platsen   i   dagsläget.   Fastigheterna   
kan   utredas   när   ett   större   grepp   tas   om   stationsområdet   och   eventuellt   gästhamnen.     
  

Vi   anser   att   det   först   behövs   en   översiktlig   plan   för   stationsområdet   och   gästhamnen.   Den   föreslagna   
markanvisningen   vid   stationsområdet   riskerar   att   blockera   framtida   större,   mer   betydelsefull   utveckling.   
Detta   gäller   inte   minst   då   den   politiska   ledningen   har   aviserat   att   kommunen   återigen   ska   väcka   liv   i   den   
visionära   stadsplan   som   vår   kommun   fick   2012   som   gåva   av   Urban   City   Research   inom   Axel   och   
Margaret   Ax:son   Johnsons   stiftelse.   Se   även   utredning   från   2016:   “ Utvecklingen   i   Nynäshamns   södra   
hamnområde   på   kort,   mellan   och   lång   sikt”,   KS/2016/0086/559-2,   Diarienummer:   MSN   2016/0039.   
  
  

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  

Lena   Dafgård   
Ledamot   i   kommunstyrelsen,     
i   barn-   och   utbildningsnämnden,   
samt   i   kommunfullmäktige   

  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA   
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se   
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§ 177/21 KS/2015/0073/251 

Överenskommelse avseende fastigheten Drabanten 19 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtagen överenskommelse avseende förtydliganden om 
ersättningar i tidigare ingånget markanvisningsavtal. 

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

Patrik Isestad (S), Per Ranch (SN) och Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Exploatören är ägare till fastigheten Drabanten 19 som enligt detaljplan DP855 får bebyggas med 
radhus. Den 27 februari 2015 respektive den 9 mars 2015 undertecknades ”Markanvisningsavtal för 
bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten, Nynäshamns kommun” mellan exploatören och 
kommunen. Rivningsarbeten av befintliga byggnader på fastigheten genomfördes och 
markberedande arbeten påbörjades 2017, men avbröts senare under året. Med anledning av att 
projektet har aktualiserats och omarbetas har tidigare ingångna avtal setts över. Härmed uppstod 
ett behov av att tydliggöra återstående kostnader inför fortsatt exploatering. Överenskommelsen 
syftar till att tydliggöra exploatörens kostnader för kommunens arbeten med utbyggnad av allmän 
plats och projektadministration i samband med att genomförandet av projektet återupptas.     

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna framtagen överenskommelse avseende förtydliganden om ersättningar i tidigare ingånget 
markanvisningsavtal. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna framtagen överenskommelse avseende förtydliganden om ersättningar i tidigare ingånget 
markanvisningsavtal. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att kommunstyrelsen ger 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandling med exploatören om markbyte för att 
kunna uppföra skolbyggnad att komplettera Viaskolan. 

Per Ranch (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

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. 

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. 



 

PROTOKOLL Sida 40(69) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse avseende fastigheten Drabanten 19 

Skickas till 
Akten 
Louise Eklund ALM  
SMÅA Bostad AB c/o ALM Equity AB 
Regeringsgatan 59  
111 56 Stockholm 
 

 

  



Nynäshamn, 2021-05-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: 177/21 

Överenskommelse avseende fastigheten Drabanten 
Fler bostäder byggs och Nynäshamn växer efter att flera av tidigare beslutade detaljplaner 
igångsätts. Enligt befolkningsprognos från SKR kommer Nynäshamns kommun att vara 
30 754 invånare 2025. Den prognosen är beräknad enligt ett lågscenario och troligen kan 
antalet invånare var betydligt högre om samtliga detaljplaner som tidigare beslutats blir 
verklighet. Detta innebär att skolkapaciteten inte kommer att vara tillräckligt.  

Bristscenariot beskrivs i förstudie (Diarienummer KS/2020/0096/019-28 Förstudie, 
utökning av skolplatser i Nynäshamns tätort, Datum 2020-06-11), Barn- och 
utbildningsnämnden menar att beslutade om och tillbyggnader inte kommer att räcka för att 
tillgodose behovet av skolplatser i Nynäshamns kommun.  

Nyligen har kommunen upphandlat externa dyra skolplatser i utsikten där ett femårigt 
hyresavtal tecknats. Den externa inhyrningen av skolplatser är inte optimalt och platsen för 
skola har brister vad det gäller t.ex. skolgård samt samordning med huvudskolbyggnaden 
Viaskolan.  

Det aktuella ärendet beskriver att nuvarande exploatör är ägare till fastigheten Drabanten 19, 
och enligt detaljplan DP 855 får bebyggas med radhus. Ett markanvisningsavtal 
undertecknades 2015 mellan Nynäshamns kommun och exploatören. 2017, påbörjade 
exploatören ett rivningsarbete som därefter upphörde och platsen har sedan dess varit en 
skräpig och outnyttjad plats med mycket centralt läge.   

Den aktuella platsen är placerad framför Viaskolan och är därmed en mycket attraktiv mark 
för kommunen att få rådighet över. Den centrala platsen kan ge ett bra komplement till 
Viaskolan som nu genom ett märkligt hyresavtal tvingar elever och personal promenera till 
utsiktens lokaler som ligger 35 minuter bort.   

Det råder osäkerhet i genomförande kraft från exploatören och projektet har legat vilande 
under långtid. Under tiden har samhället ändrats i utformning och flera större exploateringar 
med detaljplaner är i genomförande fasen.  

Kommunen står med en underkapacitet vad det gäller skolplatser, förskoleplatser samt 
omsorgsboende platser.  Kommunen bör därför inleda en förhandling med markägaren om 
markbyte samt hävda kommunens planmonopol.  

Socialdemokraterna yrkar därför på en återremiss; 

• att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandling med
exploatören om markbyte för att kunna uppföra skolbyggnad att komplettera
Viaskolan.

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Bilaga L
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§ 178/21 KS/2021/0211/250 

Upplåtelse av padelverksamhet, inriktningsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

- Söka arrendator för padelhall på Estö IP 
- Att förvaltningen ska återkomma till investeringsutskottet med förslag till arrendeupplåtelse 

på Estö IP 

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

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga N. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Göran Bergander (S) och Per Ranch (SN) reserverar sig 
mot beslutet. 

Ärendet 
Sedan slutet av hösten 2020 har mark och exploateringsenheten mottagit ett flertal ansökningar om 
att upplåta anläggningar för främst padelverksamhet på kommunens mark. Förvaltningen ser ett 
behov av mark för fler padelhallar i Nynäshamn. Förvaltningen uppfattar också att flera padelbanor 
för spel utomhus är under planering på både kommunal och privat mark, av den anledningen 
föreslår förvaltningen avsätta mark för främst hall. För att kunna besvara förfrågningarna och 
avgöra bäst lämpad yta har mark och exploatering tagit ett helhetsgrepp inom kommunen om vilka 
anläggningar som finns och vilka som är på gång samt vilka förutsättningar som finns på respektive 
yta.  

I bilagt PM Padelhall (bilaga 1) finns översiktlig beskrivning av utvecklingen av padelverksamhet i 
Nynäshamns kommun per den 14 april 2021 och förslag på upplåtelse för padelhall. Bilaga 2, 
kartbilaga PM Kartbilaga avser illustrera utbredningen geografiskt över kommunens arbete med 
padelverksamhet. 

Enheten för mark och exploatering föreslår med denna bakgrund en 10 årig arrendeupplåtelse med 
möjlighet till förlängning för padelhall på Estö IP. Detta området föreslås innefatta 6 st banor samt 
att även parkering lösas inom arrendeupplåtelsen. Bakgrunden till omfattningen av området är de 
inkomna ansökningarna samt uppmätt område på ortokarta. Enheten önskar påbörja arbetet med 
att söka arrendator bland de som lämnat intresse.  

PM Padelhall inkl. kartbilaga som ligger till grund för förslaget och är avstämt med andra enheter 
inom kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

- Söka arrendator för padelhall på Estö IP 
- Att förvaltningen ska återkomma till investeringsutskottet med förslag till arrendeupplåtelse 

på Estö IP 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

- Söka arrendator för padelhall på Estö IP 
- Att förvaltningen ska återkomma till investeringsutskottet med förslag till arrendeupplåtelse 

på Estö IP 
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Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att se över möjlighet att driva 
padelverksamhet i kommunal regi. 

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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. 

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. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - PM Padelhall 
Bilaga 2 - Kartbilaga PM Padel  
 

Skickas till 
Akten  
Planeringschef  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Kultur- och fritidsförvaltningen  
Sökanden avseende mark för padel  
 
 

 

  



Nynäshamn, 2021-05-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer:178/21 

Särskilt yttrande om inriktningsbeslut för arrendeupplåtelse 
för padelhall 

Kommunen saknar idag skolplatser för alla grundskolebarnen, och skolplatskrisen är 
förnärvarande störst i Nynäshamns tätort. Många av de skolbyggnader som tätorten 
har idag är gamla och kommer att behöva ersättas under de närmsta 10 åren. 

Förvaltningen föreslår en arrendeupplåtelse för en ny padelhall på en plats som 
tidigare har pekats ut som ett bra läge för en ny grundskola. I den tidigare 
skolhusutredningen pekades Estö idrottsplats ut för detta, och den är också angiven i 
den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad som en lämplig plats för en 
skola. 

(Ovanstående karta är taget ur skolhusutredningen, Nynäshamns kommun 2013). 

Medan Socialdemokraterna är mycket positiva till att företagare och föreningar är 
intresserade av att starta upp idrottsaktiviteter i vår kommun, så måste behovet av 
skolplatser prioriteras först.   

Bilaga M



 

 2(2) 

 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar därför avslag till förvaltningens 
förslag till beslut med hänvisning till sitt väckta ärende om att bygga skola på 
platsen. 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-05-19

§ 178/21 Upplåtelse av padel verksamhet, inriktningsbeslut

Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn

I ett inriktinigsbeslut anser Miljöpartiet att det är viktigt att vi lyfter blicken och ser till det stora. Vi

hade gärna sett förslag från förvaltningen på ett helhetsgrepp när det gäller racketsport och också

inkludera andra verksamheter som värnar folkhälsan samt som skulle kunna drivas i kommunal regi.

All konkurrens är bra konkurrens, och kultur och fritidsnämnden skulle kunnat ha drivit detta till ett

pris som ger alla i samhället möjlighet att nyttja verksamheterna.

För Miljöpartiet Emma Solander

Bilaga N
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§ 179/21      KS/2020/0172/060 

 

Svar på motion om inrättande av trygghetsvärdar 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om ett (1) 
år.  
2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 
kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt finansiering 
under testperioden. 
3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) månader 
efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
2020-03-15 inkom en motion från Patrik Isestad (S) om att inrätta trygghetsvärdar. Motionen 
skickades på remiss till socialnämnden som besvarade remissen 2020-12-15 § 161. Förvaltningen 
bedömer likt motionären att införande av trygghetsvärdar kan ge en större känsla av trygghet i 
kommunen och föreslår att trygghetsvärdar ska inrättas i enlighet med motionärens förslag, detta 
under en testperiod om ett (1) år. Att införa trygghetsvärdar i kommunen innebär en större kostnad 
och medel behöver därför avsättas för ändamålet, exempelvis genom omfördelning av ofördelade 
medel eller omfördelning inom ansvarig nämnd. Innan trygghetsvärdar anställs behöver också 
flertalet faktorer utredas, såsom trygghetsvärdarnas organisatoriska placering, anställningsform och 
arbetstid. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige tar beslut om att trygghetsvärdar ska 
inrättas innan sådan utredning påbörjas, detta då utredningen kommer kräva tid och resurser.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om ett (1) 
år.  
2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 
kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt finansiering 
under testperioden. 
3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) månader 
efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionärens yrkande om att inrätta trygghetsvärdar, detta under en testperiod om ett (1) 
år.  
2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till 
kommunfullmäktige föreslå trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt finansiering 
under testperioden. 
3. Ge nämnden där trygghetsvärdarna är organisatoriskt placerade i uppdrag att sex (6) månader 
efter inrättandet av trygghetsvärdarna påbörja en utvärdering av verksamheten.  
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Yrkande 
Bernt Månsson (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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

Skickas till 
Akten 
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§ 180/21     KS/2020/0171/060 

Svar på motion om trygghet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 
(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 
planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 
(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 
som utsatta områden och platser. 
(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 
privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 
(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 
kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 
 
2. att följande yrkande ska avslås: 
(3) En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter och 
antas av kommunfullmäktige. 

Ärendet 
En motion om trygghet har inkommit från Patrik Isestad (S). Yrkandena består bland annat av att 
tydligare integrera brotts- och säkerhetsfrågor i planeringsprocessen, montera kamerabevakning, ta 
fram kommunal plan för trygghet och säkerhet, renhållning i kommunen samt att socialtjänstens 
ungdomsteam ska få ekonomiska medel till personalresurser. En integration av brott- och 
säkerhetsfrågor i planeringsprocessen sker idag i den utsträckning som plan- och bygglagen 
medger, förvaltningen har efter beslut i kommunfullmäktige påbörjat en utredning om 
kamerabevakning och kommunen har idag ett styrdokument för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i kommunen som också utmynnar i en handlingsplan. Förvaltningen 
bedömer att kommunen arbetar kontinuerligt för att städa de gemensamma ytorna i kommunen och 
att det brottsförebyggande arbetet i kommunen bidrar till att skydda både kommunal och privat 
egendom och att ekonomiska medel till socialtjänstens ungdomsteam bör hanteras inom mål- och 
budgetprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 
(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 
planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 
(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 
som utsatta områden och platser. 
(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 
privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 
(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 
kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 
 
2. att följande yrkande ska avslås: 
(3) En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter och 
antas av kommunfullmäktige. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. att följande yrkanden ska anses besvarade: 
(1) kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en integrerad del av 
planeringsprocessen i nya eller existerande stadsmiljöer. 
(2) CCTV-kameraövervakning och system, monteras där polismyndigheten redan tidigare utpekat 
som utsatta områden och platser. 
(4) Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder tillgodoses för att skydda 
privat egendom samt säkrar allmänna kommunikationsmedel. 
(5) Ge socialtjänstens ungdomsteam ekonomiska medel att sätta in personalresurser utifrån sitt 
kunnande att ta ett större ansvar för helheten. 
 
2. att följande yrkande ska avslås: 
(3) En kommunal plan för trygghet och säkerhet tas fram mellan kommunens myndigheter och 
antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Förtydligande av motion 
Remissvar socialnämnden 
Remissvar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
Beslut - KF § 212 2017-11-14 – förslag till ledning och samordning av brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete 
Styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
Samverkansavtal 2021 – lokalpolisområde Haninge, Nynäshamn och SBFF 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 181/21     KS/2020/0146/060 

Svar på motion om att anlita ordningsvakter i kommunen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna om att anlita ordningsvakter i kommunen. 
Ordningsvakter är utbildade av polismyndigheten och det är också polismyndigheten som förordnar 
och utövar tillsynen av ordningsvakter. Befogenheterna för ordningsvakter gäller på platser som är 
prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen om ordningsvakter (LOV). I Nynäshamns kommun 
finns idag inget område som är prövat och beslutat av Polismyndigheten enligt 3 § LOV. För att ett 
område ska kunna förordas enligt § 3 LOV behöver flera kriterier uppfyllas. Förvaltningen bedömer 
att det idag inte finns ett område i kommunen där ordningshållning är av sådan art att det krävs 
personal med särskilda befogenheter och föreslår därför att motionen ska avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion om att anlita ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen 
Beslut från polismyndigheten: Vanstaskolan, Ösmo, A474.474–2019 

Skickas till 
Akten     
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§ 182/21 KS/2020/0199/060 

Svar på motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns 
kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Ärendet 
En motion om framtidens äldreomsorg har inkommit från Socialdemokraterna. I motionen lämnar de 
tio yrkanden som handlar om bland annat social delaktighet för äldre, initiativ för att motverka 
äldres psykiska ohälsa, samarbete med regionens sjukvård och att bygga vård- och 
omsorgsboenden i egen regi. Förvaltningen bedömer att socialnämnden arbetar för att motverka 
äldres psykiska ohälsa och att det inte ligger i kommunens uppdrag att bestämma var 
vårdinrättningar är belägna och hur allmänna kommunikationer fungerar. Angående att bygga vård-
och omsorgsboende i egen regi så har socialnämnden gått vidare med upphandling av en vård- och 
omsorgsboendefastighet. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

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

Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Yrkande 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Beslutsunderlag 
Motionen  
Beslut socialnämnden  
Tjänsteskrivelse socialnämnden  
Beslut miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Tjänsteskrivelse miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Skickas till 
Akten 
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§ 183/21 KS/2019/0251/061 

Svar på medborgarförslag om att man i kommunens offentliga 
miljöer använder parfymfria produkter 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
Medborgarförslag om att man i kommunens offentliga miljöer använder parfymfria produkter har 
inkommit den 8 maj 2019. Förslagsställaren uppger som exempel att rengöringsmedel med stark 
doft används i duschutrymmen i simhallen. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 beslutat att 
delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Yttrande över medborgarförslaget har inkommit från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Av 
yttrandet framgår att lokalvård för kommunens verksamhetslokaler utförs av Serviceenheten inom 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Lokalvården har sedan många år stadigt minskat 
användandet av kemikalier i verksamheten. Första steget var att minska de kemikalier som var 
doftsatta och detta gjordes för ca 10 år sedan. Sedan 2016 använder lokalvården kombination av 
partikelfritt vatten och högkvalitativa mikrodukar för rengöring, för att undvika kemikalieanvändning 
så långt det är möjligt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar dock inte för lokalvården 
inom äldreomsorgen, särskilda boenden och Ösmo simhall. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för lokalvården i simhallen och kultur- och 
fritidsförvaltningen uppger att de kommer att se över alla sina produkter och fortsättningsvis bara 
beställa och använda parfymfria produkter. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har haft kontakt med socialförvaltningen för att efterhöra om 
parfymfria produkter används inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.  
Inom funktionshinderområdet och servicebostäder som också innefattar dagliga verksamheter, 
städar personalen själva och där används parfymfria, miljövänliga produkter. Inom brukarnas egna 
lägenheter bestämmer brukarna själva vilka produkter som används. Inom äldreomsorgen städar 
den egna personalen och använder parfymfria, miljövänliga produkter så långt som möjligt. Inom 
brukarnas egna lägenheter bestämmer de boende själva vilka produkter som används.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§ 184/21 KS/2021/0019/109 

Inkomna e-förslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras och att: 
1. förvaltningen får i uppdrag att titta närmare på innehållet i förslagen och återkomma till 
arbetsutskottet med information om respektive förslag. Informationen ska visa om kommunen redan 
arbetar med något av förslagen eller om det finns hinder för att utreda något av förslagen. 
2. beslutanderätten för ärendet Inkomna E-förslag för perioden 1 januari - 19 april delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit åtta e-förslag under perioden 1 januari - 19 april 2021. 
E-förslagen har varit publicerade under 3 månader och fått 30 röster eller fler. Kommunstyrelsen 
beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget eller ej.  
 
E-förslagen innehåller följande information och förslag: 
 
1. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö 
KS/2021/0214/061-1 
Satsa på kommunens utemiljö. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll av grönytor och 
allmänna platser. Se Enköpings kommun som förebild med sitt arbete gällande utemiljö. Vackra 
parker, välskötta torg och allmänna platser. Allt gynnar kommunen och besöksnäringen i slutändan. 
 
2. Placering Majbrasa Stora vika 
KS/2021/0218/061-1 
Med den nya parkens etablering i Stora Vika, så försvinner platsen som man använt för att elda 
stora vikas majbrasa. Valborg är Stora Vikas största firande där väldigt många människor samlas, 
och det skapar en sammanhållning på orten, som är viktig. 
  
Mitt förslag är att en ny lösning/placering för Majbrasan i Stora vika tas fram. Mitt exempel är att 
man liksom en del andra orter löser en platta som kan köras ut på sjön, som klarar av en majbrasa 
och allt vad det nu innebär. 
3. Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat  
KS/2021/0217/061-1 
Förslag för utveckling av Friluftslivet 
  
Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat 
1. Vindskydd med tillhörande eldstäder, 
2. Naturslinga med tipsfrågor på trätavlor. 
3. Belyst motionsspår. 
 
4. Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna 
KS/2021/0219/061-1 
Ett bilfritt centrum är det som oftast möter besökare i andra kommuners centrum. I Nynäshamn så 
har bilar företräde före gående, cyklister och butiker även om skyltar säger annorlunda. 

Parkeringsfrågan brukar vara argumentet man använder för att inte ha ett bilfritt centrum men med 
tanke på de få platser som finns på dessa gator så är det inte ett hållbart argument. 
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 Ett bilfritt centrum möter givetvis motstånd i början tills folk vänjer sig. Det skulle dock ge affärer 
och kaféer att flytta ut på gatan och ge mer liv och rörelse och troligen ökad försäljning. 
  
Detta är inget nytt förslag och ej heller något unikt. Idag så har samtliga små orter med ett 
fungerande centrum satsat på bilfritt. Det kan inte vara ett problem i Nynäshamn. 
 
5. Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator 
KS/2021/0220/061-1 
Numer kan kommuner bestämma att vissa gator och vägar kan vara så kallade cykelgator. De 
fungerar som vanliga gator förutom att cyklister och gångtrafikanter har företräde före bilisterna. 
  
I slutet av Mörbyvägen vid järnvägsbron tar cykelbanan från Estö slut och cyklisterna får cykla på 
körbanan hela Mörbyvägen samt hela Lövlundsvägen fram till Nynäsvägen där cykekbanorna åter 
tar vid. 
  
Enkelt och billigt sätt att öka säkerheten för både cyklister och gående. Bara att besluta och sätta 
upp trafikskyltar. 
 
6. Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana 
KS/2021/0222/061-1 
Mellan Västerhaninge - Krigslida - Tungelsta - Hemfosa och Segersäng pendeltågstation går det en 
gång- & cykelbana parallellt med tågspåret. Delvis asfalterad och grusväg. 
  
Förslag: 
Förläng den gång- & cykelbanan från Segersäng till Ösmo och Nynäsgård pendeltågstation. 
Asfaltera hela sträckan. 
  
Fördelar: 
Vid tågolycka och service så finns det ett enklare sätt för räddningstjänst att ta sig till platsen. 
Från Stockholm går det enbart nattbussar från Gullmarsplan till Västerhaninge och Tungelsta. 
Då kan man gå hem till Nynäshamn när inga tåg och bussar går eller blivit inställda. 
Det är för farligt att gå på Gamla Nynäsvägen i de situationer då tåg och bussar är inställda på 
grund av strömavbrott eller rådande väderlek & siktförhållanden. 
 
7. Trottoar från Lövhagen till Hamnvik 
KS/2021/0228/061 
En riktig trottoar från lövhagen till Hamnvik så att man kan promenera tryggare. Istället för två 
smala på vardera sida som i dagsläget, skulle jag gärna se en bredare upphöjd trottoar på ena 
sidan. 
 
8. Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser 
KS/2021/0227/061-1 
Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser med fungerande ljus och uppmuntra barnen till 
spontan lek och spontan idrott. Låt oss försöka få ett slut på stillasittande barn och ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att överlämna 
nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och beredning av 
förslag till beslut: 

1. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö. 
2. Placering Majbrasa Stora vika. 
3. Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat. 
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4. Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna. 
5. Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator. 
6. Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana. 
7. Trottoar från Lövhagen till Hamnvik. 
8. Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser. 

Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att överlämna 
nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och beredning av 
förslag till beslut: 

1. Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö. 
2. Placering Majbrasa Stora vika. 
3. Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat. 
4. Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna. 
5. Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator. 
6. Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana. 
7. Trottoar från Lövhagen till Hamnvik 
8. Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser. 

 

Yrkande 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att: 
1. förvaltningen får i uppdrag att titta närmare på innehållet i förslagen och återkomma till 
arbetsutskottet med information om respektive förslag. Informationen ska visa om kommunen redan 
arbetar med något av förslagen eller om det finns hinder för att utreda något av förslagen. 
2. beslutanderätten för ärendet Inkomna E-förslag för perioden 1 januari - 19 april delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö 
E-förslag - Placering Majbrasa Stora vika 
E-förslag - Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat  
Publicerat e-förslag – Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat. 
E-förslag - Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna 
E-förslag - Gör mörbyvägen och Lövlundsvägen till cykelgator 
E-förslag - Förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- och cykelbana 
E-förslag – Trottoar från Lövhagen till Hamnvik 
E-förslag – Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser 

Skickas till 
Akten 
Ansvarig avdelning Kommunstyrelsen,  
kansli@nynashamn.se  
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§ 185/21        KS/2021/0003/002  

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

Ärendet 
KS/2021/0090/061-51 
Kanslichefens beslut att avvisa e-förslag om Utegym i Segersäng 
 
MSN/2017/0272/292-59 
Kommundirektören har utfärdat rättegångsfullmakt, Pontarius AB. 
 
KS/2020/0077/229-3 
Mark- och exploateringschefens beslut om investering i vägbom och parkering vid Eneby 
Motorstadion, Nynäsgård 1:2.  
 
KSFA/2021/0145/293-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen beslut om lägenhetsrenovering på Tallåsen.  
 
KSFA/2021/0138/299-1 
Fastighetschefens beslut om byte av styrutrustning på Nynäshamns Brandstation.  
 
KSFA/2021/0139/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen beslut om takisolering Gröndalsskolan. 
 
KS/2017/0156/253-3 
Mark- och exploateringschefen har beslutat att avslå ansökan om markköp Neder Söderby 3:9. 
 
KS/2021/0230/001-1 
Tf näringslivschef beslut om avrop från ramavtal, inspirationsföreläsning kring serviceinriktad 
myndighetsutövning.  
 
KS/2020/0491/431-7 
Planeringschefens beslut om avropsavtal LÅP Västra Styran, SUN 2020-123. 
 
KS/2021/0090/061-32 
Kanslichefens beslut om att avsluta ärende om e-förslag gällande Kalkbrottet i Stora Vika.  
 
KS/2021/0090/061-33 
Kanslichefens beslut om att avsluta ärende om e-förslag gällande utveckling av stödfunktion för 
näringslivet i Nynäshamn.  
 
KS/2021/0090/061-37 
Kanslichefens beslut att avvisa e-förslag o att säkra busshållplatsen i Åvik.  
 
KS/2021/0090/061-30 
Kanslichefens beslut att avvisa e-förslag om bussförbindelse mellan Ösmo och Stora Vika.  
 
KS/2021/0090/061-25 
Kommundirektörens beslut om att avvisa medborgarförslag om utveckling av Backlura. 
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KS/2021/0090/061-26 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag om flytt av ändhållplats för buss 861. 
 
KS/2021/0090/061-28 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag om att åtgärda grusad slänt vid Nynäsvägen.  
 
KS/2021/0090/061-43 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande skateramper.  
 
KS/2021/0090/061-29 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag om skyltning vid väg 73. 
 
KS/2021/0090/061-24 
Kommundirektören har beslutat att avvisa medborgarförslag om att motverka inflyttning. 
 
KS/2020/0449/253/-11 
Mark- och exploateringschefens beslut att avslå ansökan om köp av mark tillhörande Ankarvik 1:2.  
 
KS/2021/0147/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av entrépartiet på Vanstaskolan. 
 
KS/2021/0146/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om asfaltering utanför Tallbackaskolans matsal.  
 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 186/21        KS/2021/0033/008 

Cirkulär 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär 2021:20 Budgetförutsättningar för åren 2021 - 2024 
 

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

Beslutsunderlag 
Cirkulär 2021:20 

Skickas till 
Akten 
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§ 187/21        KS/2021/0030/069 

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

Ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar över ansökan från Dille Gård om nyetablering av 
gymnasieskola i Haninge kommun, § 54/21. 
 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar över ansökan från Dille Gård om gymnasiesärskola,         
§ 55/21. 
 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar över ansökan från Ljud och Bildskolan om nyetablering av 
gymnasieskola i Haninge kommun, § 53/21. 
 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar över ansökan från Steg för Framtiden AB om etablering 
av fristående gymnasieskola, § 52/21.  
 
Kultur- och fritidsnämndens remissvar över Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, § 40/21. 
 
Fullmäktiges presidiums beredning av revisionens budget för 2022, § 1/21. 
 
Södertörns Brandförsvarsförbunds protokoll 2021-05-07.  
  

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

Skickas till 
Akten 
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§ 188/21        KS/2021/0034/008 

Kurser och konferenser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt genomförs digitalt den 27 maj, inbjudan från SKR. 

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

Beslutsunderlag 
Inbjudan från SKR 

Skickas till 
Akten 
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§ 189/21 

Vision 2040 
Ärendet bordläggs. 
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§ 190/21 

Arbete med anledning av organisationsutredningens 
rekommendationer 
Ärendet bordläggs. 
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§ 191/21        KS/2014/0108/000 

Gång- och cykelväg Grödby 
Planeringschef Mikael Gustafsson och samhällsplanerare Isa Eriksson föredrar ärendet. 

_____ 

Skickas till: 
Akten 

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Case&subtype=61000&recno=513783
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§ 192/21 

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet. 

______ 
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§ 193/21 

Näringslivsfrågor 
Näringslivschef Nina Munters föredrar resultatet på NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). 

______ 
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§ 194/21 

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om situationen i Kagghamra. Bland annat har en gemensam 
arbetsgrupp för miljöpåverkan samordnats av Länsstyrelsen och den 11 maj togs prover på ytjord 
och brunnsvatten. 
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§ 195/21 

Nästa sammanträde 27 maj kl 09.00 – temadag 
Nästa sammanträde är den 27 maj klockan 09.00 och är en temadag. 
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§ 196/21        KS/2021/0268/214 

Övriga frågor 
1. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om igångsättande av detaljplan för 
Skolbyggnad Estö 

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

Ärendet 
Det väckta ärendet biläggs protokollet som bilaga O. 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
  



Nynäshamn, 2021-05-03 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer väckande av ärende. 

Igångsättande av detaljplan för Skolbyggnad Estö. 

Nynäshamn växer när flera av tidigare beslutade detaljplaner för bostadsbyggande i 
Nynäshamns tätort igångsätts. Projekt Fyren med 446 nya lägenheter beräknas vara 
inflyttningsklara under 2021/2022.  

Detaljplaner för Telegrafen/vaktberget genomförs och kommunen kan därmed 
räkna med att ytterligare cirka 700 bostäder kommer att vara tillgängliga framtill 
2030. Nynäshamnsbostäder har som ägardirektiv att bygga 300 nya bostäder under 
en mandatperiod. 

Kommunen saknar idag skolplatser för alla grundskolebarnen, och har tillfälligt 
tvingats hyra in undervisningen i förhyrda lokaler utanför skolbyggnaderna. Även 
behoven av förskoleplatser ökar och möjligheten att erbjuda samtliga barn som 
önskar en förskoleplats nära sitt hem är problematiskt. Skolplatskrisen är 
förnärvarande störst i Nynäshamns tätort.  

Många av de skolbyggnader som tätorten har idag är gamla och kommer att behöva 
ersättas under de närmsta 10 åren, ett exempel är Svandamsskolan. 
Nynäshamns kommun kommer att behöva bygga några nya skolfastigheter på 
centralorten för att tillse att barn och unga får tillgång till utbildningsplatser enligt 
närhetsprincipen.  

Skolan mitt i byn - står för ett synsätt där man ser skolans lokaler som en tillgång i 
närsamhället. 

Nya moderna skollokaler öppnar möjligheter till en integrerad verksamhet med olika 
kommunala funktioner i samverkan, i skolmiljön. Skolan blir en kunskapsnod och en 
social mötesplats i samhället, och samlade funktioner i ett centralt läge underlättar för 
besökande som reser med kollektivtrafik. 

Nynäshamns kommun har ett stort investeringsbehov i nya skolfastigheter. Det finns 
svårigheter att bygga om samt bygga ut befintliga skolfastigheter samtidigt som det i 
vissa skolfastigheter finns ett större renoveringsbehov som gör att det är mer 
kostnadseffektivt att bygga nytt.  

I den tidigare skolhusutredningen pekades Estö idrottsplats ut som en tänkbar plats 
för ny skolbyggnad. Den är också angiven i den fördjupade översiktsplanen för 
Nynäshamns stad som en lämplig plats för en skola. 
I skolhusutredningen redovisades en skola med 500 platser som ersättning för 
Svandamskolan, som idag som har ett behov av renovering men byggnadens 

Bilaga O
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konstruktion gör att en renovering och tillbyggnad inte är kostnadseffektiv. Därför 
behöver en ny skola planeras skyndsamt, för att dels skapa en skola mitt i byn, samt 
att kommunen investerar i en ny byggnad som kan nyttjas minst 50-år efter att den 
färdigställts.  
 

 
(Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan 2020–2028 Strategiskt underlag för beslut i 
lokalfrågor, beslut 2019) 
 
 
 
 

 
(Ovanstående karta är taget ur skolhusutredningen, Nynäshamns kommun 2013). 
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Platsen för ny skola är på idrottsplatsen där skateparken och rekreationsområde idag 
är placerat. Kommunstyrelsen behöver besluta om att utreda förutsättningarna att 
bygga en ny skolbyggnad på platsen, samt avsätta medel för förstudie där 
markundersökningar genomförs. 
 
Marken där Estö IP ligger idag är lågt beläggen, lägre en vad som stipuleras för att 
bygga samhällsviktiga byggnader. Området är gammal sjöbotten, vilket innebär att 
marken måste höjas och att byggnader kan behövas grund förstärkas. Att utföra en 
grundundersökning för att klargöra vilka förstärkningsåtgärder som kommer att 
behövas är ett viktigt första steg, innan ett definitivt beslut om platsen är lämplig för 
en skolbyggnad tas. 
 
En metod att höja marken i området, är att använda delar av de bergmassor som idag 
finns lagrade i Norviks Hamn.           
 
Socialdemokraterna yrkar därför att: 
 

• Kommunstyrelseförvaltningen påbörjar förstudie och presenterar för 
kommunstyrelsen skyndsamt dock senast våren 2022 ett beslutsunderlag för 
ny investering av ny skolbyggnad. 

• Kommunstyrelsen avsätter 1 mnkr för att genomföra grundundersökningen 
och förstudien.  

• Kommunstyrelsen begär att Barn- och utbildningsnämnden presenterar en 
behovsanalys för kommunstyrelsen beträffande skolans behov av platsen.  
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§ 196/21        KS/2021/0269/000 

2. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om att välfärden kommer först och 35,7 
miljoner finns att fördela. 

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

Ärendet 
Det väckta ärendet biläggs protokollet som bilaga P. 

Skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kanslichef 
  



Nynäshamn, 2021-05-06 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: Väckande av ärende. 

Välfärden kommer först och 35,7 miljoner finns att fördela! 

Mål & budget är Nynäshamns kommuns viktigaste styrdokument och det är fullmäktige som 
ansvarar för de finansiella målen beslutade i dokumentet. Det är fritt för den folkvalda 
församlingen att fatta beslut om resultaträkning (överskottsmål och avskrivning) samt 
balansräkning. 

Detta gäller även när prognosen nu visar att Nynäshamns kommun kommer erhålla cirka 
35,7 mnkr mer än förväntat i gällande mål och budget för 2021. 

Nedskärningar i skola, omsorg och en ostädad kommun.  
Resultatet av Alliansens mycket resurssvaga budget är; en historiskt svag skolbudget som 
började året 2020 med besparingar på 31 miljoner kronor, något som inte kan höja 
kunskapsresultaten. För året 2021, fortsätter neddragningar och skolan har blivit tvungna att 
säga upp medarbetare. De kraftiga nedskärningarna har resulterat i bland annat större 
barngrupper i förskolan, uppsägning av medarbetare i skola, lägre skolpeng och större 
klasser. 

Socialnämnden har en historiskt svag budget, vilket fått kraftiga sociala konsekvenser. 
Allianspolitikerna har suttit med en lista och försökt strukit bort verksamhet till ett totalt 
värde av 22,5 miljoner kronor för 2020 och nedskärningar fortsätter 2021. Med verkligheten 
som facit lyckades inte den borgerliga alliansen ambitionen och några delar i välfärden 
räddades och den kommunala hemtjänsten såldes inte ut. Utförsäljningen av den kommunala 
hemtjänsten stoppades av ett folkuppror.  

Andra besparingar som socialnämndens borgerliga politiker föreslagit är chockhöjning av 
maxtaxan samt att begränsa möjligheten med trygghetslarm för de äldre. Nedmonteringar av 
viktiga funktioner som aktivitetskoordinator, lotsfunktion, Rosengårdens anhörigcentrum, 
personlig ombudsverksamhet och boendestöd är kraftiga försämringar av välfärden. Under 
2020, påbörjade även den borgerliga alliansen försök till att avveckla trygghetsboendet 
Balder.  

En historiskt svag budget för skötseln av kommunens parker och renhållningen på allmänna 
platser har blivit resultatet, och retat upp många av invånarna. Ett exempel var renhållningen 
vid hamnen och badplatser, som helt uteblev under inledningen av sommaren 2020, till följd 
av den snåla budgeten. Även skötseln av parker och rabatter har i det närmsta uteblivit, detta 
på grund av att personal som slutat inte har ersatts, vilket har inneburit att kvarvarande 
medarbetare fått omöjliga arbetsförhållanden.  

Det positiva inflyttningsnettot i kommunen är baserat på tidigare beslutade bostads och 
samhällsbyggnadsprojekt och vi ser därför ett bättre skatteutfall än tidigare. Därutöver kan 
också statliga bidrag från regeringen läggas på.  

Bilaga P
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Med anledning av att prognosen för 2021, påvisar stärkta intäkter med 35.7 miljoner kronor 
föreslår Socialdemokraterna att pengarna fördelas till nämnderna för att stoppa 
nedskärningarna i välfärden.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför att;  

- Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden tilldelas vardera 15 mnkr att 
förstärka verksamheterna.  

- Samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden tilldelas vardera 2,5 
mnkr att förstärka verksamheterna.  

- Kommunstyrelseförvaltningen återkopplar till kommunstyrelsen sammanträde den 
16 juni med förslag till beslut.  

 
Socialdemokraterna.  
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§ 196/21        KS/2021/0278/059 

3. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om extern granskning av upphandlingen av 
skollokaler i Vaktberget 4. 

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

Ärendet 
Det väckta ärendet biläggs protokollet som bilaga Q. 

Skickas till 
Akten 
Kanslichef 
  



Nynäshamn, 2021-05-10 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer väckande av ärende. 

Extern granskning av upphandlingen av skollokaler i 
Vaktberget 4 

Inledning 
Med anledning av upphandlingen av externa lokaler i Vaktberget 4, 2021-03-12, anser 
Socialdemokraterna att Kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt ska ge oberoende 
part uppdraget att granska beslut fattade av Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN), och hur besluten har genomförts 
av respektive förvaltning.  

BUN skulle enligt beslut i MSN, 2020-06-16, få en återkoppling från förvaltningen 
innan det påbörjades en upphandling av förhyrning av skollokaler. Eftersom någon 
återkoppling inte skedde upplever politiker att upphandlingens gång skulle ha varit en 
annan.  

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-10 enligt nedanstående fem 
punkter, att gå vidare med förslagen om utökning av skolplatser, i centrala 
Nynäshamn. 

1. godkänna projektering för återuppbyggnad av Lilla Gröndal, scenario 1 (cirka
240 elever), enligt förstudien.

2. godkänna att kostnaderna för projektering av återuppbyggnad av Lilla
Gröndal belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av
ett beslut som ligger inom nämndens ansvar.

3. godkänna projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall.

4. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans
gamla idrottshall belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på
grund ett beslut som ligger inom nämndens ansvar.

5. godkänna behovsanalys för inhyrning av skollokaler och överlämna den till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förstudie.

Samtliga ledamöter i nämnden biföll förslag till beslut förutom Sorunda Net (SN). 

Bilaga Q
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Dagen efter levereras en färdig förstudie till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Förstudien rekommenderar förhyrning i externa lokaler som lösning på det uttalade 
behovet. Vidare föreslås lösningen upphandlas i konkurrens. Förstudiens alternativ 
var som följande: 
 
1. Kommunen granskar den lokala fastighetsmarknaden för att hitta skollokaler, 
alternativt kan iordningsställas till skollokaler. Därefter sker en förhyrning av ett visst 
objekt.  
2. Kommunen går ut med en anbudsförfrågan för att upphandla ett hyreskontrakt 
enligt barn- och utbildningsnämndens behovsanalys.  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder tre arbetsdagar efter att studien 
blev klar, 2020-06-16. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande beslutspunkter: 
 

1. Godkänna förstudien, daterad 2020-06-11. 
 

2. Uppdra till förvaltningen att påbörja upphandling av förhyrning av 
skollokaler i Nynäshamns tätort enligt barn- och utbildningsnämndens 
behovsanalys och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förstudie.  

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden 

godkänner upphandling enligt förfrågningsunderlaget.  
 

4. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en plan och 
kostnadsbedömning för renovering och eventuell anpassning av Nynäshamns 
kommuns gymnasiebyggnad för att kunna inrymma t.ex. högstadium 
och/eller NKC;s verksamheter. 

 
5. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ber barn- och 

utbildningsnämnden att förtydliga t.ex. 
 

• Hur många elever är det som behöver lokaler och vilka åldersgrupper det rör 
• Varför en aula behövs. 

 
 
Ärendet går nu vidare till Barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-06-
24, där det beslutas att; gå ut med en anbudsförfrågan för att upphandla ett 
hyreskontrakt enligt alternativ 2 i förstudien.  
 
BUN förväntar sig att få en återkoppling av avseende skolans placering, hyresavtalets 
längd samt hyresavtalets kostnader för godkännande, enligt beslut fattat tidigare i 
MSN. 
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Någon återkoppling sker inte från barn- och utbildningsförvaltningen till beslutande 
politiker och 2020-12-17, inkommer ett tilldelningsbeslut till kommunen beträffande 
genomförd upphandling från Södertörns upphandlingsnämnd utan att ärendet har 
behandlats i Barn- och utbildningsnämnden. 2021-03-12, undertecknas ett hyresavtal 
mellan kommunen och Vaktberget Fastigheter AB.  
 
Sedan beslut om att gå ut på en upphandling om att förhyra skollokaler har 
beslutande politiker inte fått tillgång till ärendet och inte godkänt upphandlingen. I 
normalfall återkopplas alltid strategiska samt kostnadsdrivande upphandlingar till 
beslutande politiker men inte i detta fall. Här saknas politisk information, uppföljning 
och avstämning. Att ledamöter får läsa i Nynäshamnsposten och på kommunens 
hemsida att lokaler upphandlats för en verksamhet en viss tid till en viss kostnad 
känns inte rätt. Det behöver därför också klargöras vilket beslut som gav 
upphandlingschef upplevd rätt att teckna ett kontrakt till denna kostnad.  
 
I reglementet för Kommunstyrelsen står under §2 Allmänt om Kommunstyrelsens uppgifter 
att Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. 
 
Det är mycket allvarligt när Barn- och utbildningsnämndens politiker inte känner sig 
informerade och anser att de inte tagit del av konsekvenser av genomförd 
upphandling. Nämnden bör få tillgång till upphandlingsresultatet innan en 
upphandling kan godkännas. Ärendet är av principiell karaktär och hanteringen 
behöver därför granskas av extern part. 
 
Vidare behöver även extern part granska varför beslut i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden inte hörsammats vad gäller att undersöka att ta fram en 
plan och kostnadsbedömning för renovering och eventuell anpassning av 
Nynäshamns kommuns gymnasiebyggnad. Detta beslut har inte genomförts av 
förvaltningen. Hyreskostnad för gymnasiets lokaler är idag ca 800 kr/kvm/år och för 
de externt inhyrda lokalerna i Vaktberget 4, 1 834 kr/kvm/år.  
 
Hyresavtalet som tecknades innebär en kostnad för kommunen med 2 345 796 
miljoner kronor per år och hyresavtalet sträcker sig framtill 2026 med möjlighet till 1 
års förlängning. Summan för hyresperioden är 11 728 980 miljoner kronor.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför: 

• att Kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt ska ge oberoende part 
uppdraget att granska beslut fattade av Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN), Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) och hur besluten har 
genomförts av respektive förvaltning.  
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§ 196/21 

4. Janice Boije Junerud (S) har en fråga om ny skola. 
Ordförande (M) besvarar frågan. 
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§ 196/21        KS/2021/0246/805 

5. Extra ärende från kultur- och fritidsnämnden: Nystartsstöd till föreningar i Nynäshamn 
till följd av Covid-19 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. besluta om ett särskilt nystartsstöd till ideella föreningar i Nynäshamns kommun 
2. besluta om hyresfrihet i kommunala lokaler och anläggningar för ideella föreningar under 
perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 
3. besluta om extra lokalbidrag under perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 till ideella föreningar som 
äger eller externt hyr sina lokaler eller anläggningar, samt 
4. besluta om ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på 2 miljoner koronor för att 
finansiera nystartstödet 

Föredragning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mikael Persson (L) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att: 
1. besluta om ett särskilt nystartsstöd till ideella föreningar i Nynäshamns kommun 
2. besluta om hyresfrihet i kommunala lokaler och anläggningar för ideella föreningar under 
perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 
3. besluta om extra lokalbidrag under perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 till ideella föreningar som 
äger eller externt hyr sina lokaler eller anläggningar, samt 
4. besluta om ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på 2 miljoner koronor för att 
finansiera nystartstödet 
 

Skickas till 
Akten 
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