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§ 133/21

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att fastställa dagordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2018/0299/212

Inriktningsbeslut Översiktsplan – svar på återremiss
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inriktningen i utkast till ny översiktsplan, vilket ska ligga till
grund för framtagandet av en samrådshandling, som kommunstyrelsen under hösten ska fatta
beslut om.

Ärendet

Utkastet ska ge inriktning för det fortsatta arbetet med ny översiktsplan. Kommunstyrelsen
återremitterade ärendet den 18 mars 2021 och gav förvaltningen i uppdrag att revidera utkastet
utifrån partiernas yttranden. Utkastet har nu förändrats utifrån partiernas yttranden och ska ligga till
grund för arbetet med ett samrådsförslag.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inriktningen i utkast till ny översiktsplan, vilket ska ligga till
grund för framtagandet av en samrådshandling, som kommunstyrelsen under hösten ska fatta
beslut om.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag

Bilaga A: Reviderat utkast till översiktsplan
Bilaga B: Kommunens klimatpåverkande utsläpp

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2020/0517/219

Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Anta Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för
transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.
2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet,
Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.
4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns
kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan
för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för
Nynäshamns kommun (2014).

Ärendet

I Nynäshamns kommun ska det vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt oavsett ålder, kön eller
funktionsvariation. Samtidigt behövs bränsleeffektivare fordon, mobilitetstjänster, tillgång till
förnyelsebara drivmedel och färre resor med bil för att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle
och transportsystem. Förutsättningarna för att uppnå detta påverkas av hur trafiksystem och
stadsmiljöer utformas, var bostäder och verksamheter lokaliseras samt människors tillgänglighet till
service, arbete och skola.
Det nya förslaget till Trafik- och mobilitetsstrategi är en sammanslagning och revidering av
kommunens tidigare trafikstrategiska dokument - trafikplan, gång- och cykelplan, tillgänglighetsplan
samt parkeringsnorm och parkeringspolicy. Förslaget har fokus på ett hållbart transportsystem i
Nynäshamns kommun där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.
Trafik-och mobilitetsstrategin ska fungera som stöd för politiker, tjänstepersoner, företag och
organisationer som arbetar med eller berörs av den kommunala planeringen. Strategin underlättar
samarbete och kommunikation såväl inom den kommunala organisationen som externt med
exempelvis allmänhet, medborgare och andra myndigheter.
Förslaget till Trafik- och mobilitetsstrategi består av ett huvuddokument med fyra bilagor; Program
för transportsystemet, Gång- och cykelplan, Plan för laddinfrastruktur samt Parkeringsnorm. Nedan
beskrivs varje del för sig.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Anta Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för
transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.
2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet,
Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.
4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns
kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan
för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för
Nynäshamns kommun (2014).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

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

Beslutsunderlag

PM Extern remiss
Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun
Program för transportsystemet
Gång- och cykelplan
Plan för laddinfrastruktur
Parkeringsnorm

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 136/21

Sida 7(33)

KS/2021/0285/110

Översyn av valdistrikt inför valen 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ny dragning av valdistriktsgräns
mellan Nynäshamn 7 Via och Nynäshamn 10 Vaktberget i enlighet med Valnämndens förslag.

Ärendet

Inför 2022 års allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige ska Länsstyrelsen senast
den 1 december 2021 fatta beslut om kommunernas indelning i valdistrikt. Inför detta behöver
kommunfullmäktige, senast den 31 oktober, fatta beslut i frågan.
En översyn av valdistrikten är gjord tillsammans med planeringsavdelningen utifrån den statistik
över antal röstberättigade som valmyndigheten tagit fram 1 mars 2021.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Ett
valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000 - 2000 röstberättigade endast om det finns särskilda
skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att
valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl
får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att
skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.
för de två justerade valdistrikten enligt tabell nedan:

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ny dragning av valdistriktsgräns
mellan Nynäshamn 7 Via och Nynäshamn 10 Vaktberget i enlighet med Valnämndens förslag.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Karta över nuvarande gränsdragning mellan valdistrikt Nynäshamn 7 Via och Nynäshamn
10 Vaktberget
Bilaga 2 - Karta över ny gränsdragning mellan valdistrikt Nynäshamn 7 Via och Nynäshamn 10
Vaktberget
Bilaga 3 – Kartöversikt valdistrikt Nynäshamns kommun
Bilaga 4 – Kartöversikt valdistrikt Nynäshamns kommuns tätort
Bilaga 5 – Valmyndighetens statistik över antal röstberättigade 2021-03-01

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2020/0139/004

Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förvaltningens förslag till informationssäkerhetspolicy för
Nynäshamns kommun och ger därmed i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om
ett LIS enligt policyns beskrivning.

Ärendet

Under 2018 och 2019 genomfördes två analyser av kommunens informationshantering. Analyserna
gjordes utifrån kraven i NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen. Resultatet från de båda
analyserna visade att kommunen har brister i sitt informationssäkerhetsarbete. Kommunen saknar
exempelvis ett systematiskt arbete med riskanalyser och fastställande av skyddsnivåer för olika
informationstillgångar, så kallad informationsklassning. Som ett led i att förbättra kommunens
arbete med informationssäkerhet startade ett projekt på kommunstyrelseförvaltningen under hösten
2019. Projektet avslutades i december 2020. Inom ramen för projektet togs bland annat förslag på
informationssäkerhetspolicy fram och skickades ut på remiss till kommunens nämnder. Förslaget har
därefter färdigställts av kommunstyrelseförvaltningen och överlämnas nu till kommunfullmäktige för
beslut. Policyn utgör den grund på vilken kommunens fortsatta informationssäkerhetsarbete
kommer att vila.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förvaltningens förslag till informationssäkerhetspolicy för
Nynäshamns kommun och ger därmed i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om
ett LIS enligt policyns beskrivning.

Beslutsunderlag

Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun v1.0
Riktlinjer för informationssäkerhet v1.0 (för kännedom)

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 138/21
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KS/2021/0245/167

Riktlinjer för informationssäkerhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till riktlinjer för informationssäkerhet. Riktlinjerna ska
träda i kraft när fullmäktige har antagit informationssäkerhetspolicyn.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att revidera riktlinjerna till kanslichef på
kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till informationssäkerhetspolicy som ska
utgöra kommunfullmäktiges viljeyttring och avsiktsförklaring avseende informationssäkerheten i
kommunen. Policyn är ett övergripande dokument som behöver konkretiseras för att ge
verksamheterna praktisk vägledning i frågor som rör informationssäkerhet. Detta konkreta stöd ges i
de riktlinjer som kommunstyrelseförvaltningen nu föreslår kommunstyrelsen att anta.
I enlighet med det särskilda ansvar för interna säkerhetsfrågor som har ålagts kommunstyrelsen i
reglementet föreslås i informationssäkerhetspolicyn att kommunstyrelsen, och inte fullmäktige,
ansvarar för att besluta om riktlinjerna. Det har också uttryckts en önskan från nämnderna att
riktlinjerna antas i nära anslutning till policyn vilket föranleder att både policy och riktlinjer nu
behandlas parallellt.
Kommunstyrelsens beslut om riktlinjerna gäller förutsatt att fullmäktige antar den föreslagna
informationssäkerhetspolicyn. Riktlinjerna börjar därmed att gälla först när policyn är antagen av
fullmäktige.
För att effektivisera kommunstyrelsens arbete och möjliggöra en löpande översyn och uppdatering
av riktlinjerna föreslår förvaltningen att beslut om revidering delegeras till kanslichef på
kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till riktlinjer för informationssäkerhet. Riktlinjerna ska
träda i kraft när fullmäktige har antagit informationssäkerhetspolicyn.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att revidera riktlinjerna till kanslichef på
kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för informationssäkerhet v1.0

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 139/21
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KS/2021/0155/003

Rättelse i Reglementet för kommunalt partistöd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för
kommunalt partistöd.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-19 § 84 att anta kommunstyrelsens förslag till reviderat
reglemente för kommunalt partistöd, detta med reservationen att språkliga revideringar ska göras i
dokumentet. Efter att det reglementet antagits upptäcktes en felaktighet i reglementet, en rättelse
av reglementet föreslås därför under § 4:
Tidigare lydelse:
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats, lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 1 st.
kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december. En av kommunen
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren
har använt partistödet, granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Förslagen lydelse:
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats, lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 1 st.
kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december. En av mottagaren
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren
har använt partistödet, granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Rättelsen grundar sig i kommunallagens 4 kap. 31 § 2 st.:
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för
kommunalt partistöd.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för kommunalt partistöd
Reglemente för kommunalt partistöd - beslutad 2021-05-19 § 84
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-19 § 84

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2021/0240/001

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas på webben.
2. Kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Sönnergren utses till ansvarig utgivare.

Ärendet

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är enligt 1 kap. 3 § första stycket YGL tillämplig på sändningar av
program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Det
som avses är traditionella radio- och tv-sändningar, varför publiceringar på internet som huvudregel
faller utanför lagens tillämpningsområde. I bestämmelsens andra stycke finns dock ett undantag;
den så kallade webbsändningsregeln. Webbsändningsregel innebär förenklat att sändningar via
internet som antingen sker direkt eller som utgör uppspelningar av förinspelat material, där
mottagaren inte kan välja starttidpunkt för sändningen själv, omfattas av lagens bestämmelser. I
dessa fall ska sändningsverksamheten registreras och en ansvarig utgivare anmälas till Myndigheten
för radio och tv.
Huvudregeln är, enligt 6 kap. 1 § YGL, att utgivaren är ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott
som förekommer i ett program. I 1 kap. 16 § YGL finns dock ett undantag som innebär att ansvarig
utgivare vid direktsändningar av så kallade dagshändelser endast har ett begränsat ansvar. Av
bestämmelsen följer att grundlagens så kallade brottskatalog och grundlagens bestämmelser om
ensamansvar, tillsyn och åtal inte är tillämpliga i dessa fall.
Justitiekanslern, som är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, har i beslut
bedömt att webbsändningar av fullmäktigesammanträden utgör sådana dagshändelser som avses i
1 kap. 8 § YGL. Detta innebär bl.a. att var och en som framträder i programmet (direktsändningen
av fullmäktigesammanträdet), själv ansvarar för sina yttranden.
Enligt 4 kap. 6 § YGL får den ansvarige utgivaren utse en eller flera ställföreträdare.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas på webben.
2. Kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Sönnergren utses till ansvarig utgivare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KS/2021/0240/001–1

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2020/0300/007

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att kommunstyrelsen kan utöva sin uppsikt över
de kommunala bolagen.

Ärendet

Enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725), KL, har kommunstyrelsen till uppdrag att samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över all kommunal verksamhet. Det
innebär med andra ord att kommunstyrelsen ska ha en uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet
som bedrivs i kommunala hel- eller delägda bolag, kommunala stiftelser eller föreningar,
verksamheter som bedrivs genom avtalssamverkan samt av sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
Kommunstyrelsen förfogar inte över några särskilda maktmedel då den utövar sin ”uppsikt” utan
befogenheten innefattar i princip en rätt att lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som
kommunstyrelsen anser att exempelvis nämnden eller förbundet bör vidta. Om råden inte följs och
det finns behov av bindande direktiv får kommunstyrelsen initiera ett ärende i fullmäktige som då
kan besluta om åtgärder. Utöver den allmänna uppsiktsplikten har kommunstyrelsen sedan den 1
januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag, se 6 kap 9 § KL.
Granskningen omfattar både helägda och delägda aktiebolag.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att kommunstyrelsen kan utöva sin uppsikt över
de kommunala bolagen.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2020 §
Kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2020 § 179
Väckande av ärende från socialdemokraterna – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala
bolag och nämnder

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 142/21

Sida 13(33)

KS/2017/0110/260

Markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom Vansta 5:28
m.fl. intill Ösmo station
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige
1. att markanvisa del av Vansta 5:28 m.fl. för bostadsutveckling,
2. att godkänna undertecknat markanvisningsavtal samt
3. att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt
planuppdrag har tagits.

Ärendet

Fastigheten Vansta 5:28 samt delar av fastigheterna Vansta 5:29 och Vansta 5:38 har tidigare varit
aktuella för detaljplanering. Beslut om positivt planbesked fattades i Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017. På grund av att föreslagen bebyggelse ansågs vara
för hög och inte anpassad till omgivningen och Ösmos kulturhistoria, beslutade Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att avsluta detaljplanearbetet den 16 juni 2020. Exploatören meddelade
att de inte kunde genomföra projektet med en lägre exploateringsgrad. Det markanvisningsavtal
som exploatören hade med kommunen för delar av fastigheterna Vansta 5:29 och Vansta 5:38 har
även det löpt ut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige
att markanvisa del av Vansta 5:28 m.fl. för bostadsutveckling,
att godkänna undertecknat markanvisningsavtal samt
att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt
planuppdrag har tagits.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Kartbilaga
Bilaga 2 Markanvisningsavtal

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 143/21

Sida 14(33)

KS/2021/0143/214

Planbesked Vansta 5:28 m fl
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för fastigheten Vansta 5:28 samt delar av
Vansta 5:29 och Vansta 5:38, enligt plan och bygglagen 5 kap.

Ärendet

Ansökan har inkommit om planbesked för att uppföra fyra fristående flerbostadshus i fyra våningar
med sammanlagt ca 135 hyreslägenheter och plats för två verksamhetslokaler intill
pendeltågsstationen i Ösmo. Fastigheten Vansta 5:28 ägs av den sökande och är idag bebyggt med
ett bostadshus. Fastigheterna Vansta 5:29 och Vansta 5:38 ägs av Nynäshamns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för fastigheten Vansta 5:28 samt delar av
Vansta 5:29 och Vansta 5:38, enligt plan och bygglagen 5 kap.

Beslutsunderlag

Ansökan om planbesked
Kartbilaga

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 144/21

Sida 15(33)

KS/2021/0270/291

Planbeställning för ny skola i Ösmo
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beställer från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för ny skola i
Ösmo. Kostnader för planarbetet belastas planeringsavdelningens konto för interna detaljplaner.

Ärendet

Vanstaskolan ligger idag centralt i Ösmo, med en ineffektiv utformning i ett våningsplan. Skolan är
dessutom placerad diagonalt i förhållande till omkringliggande bebyggelseområden, vilket bidrar till
att den tar stora ytor i anspråk.
Exploateringsprojektet Södra och centrala Ösmo syftar till att förtäta och bygga ihop orten med ett
betydande tillskott av bostäder samt nya lokaler för handel och service. Förutsättningarna för
områdets planering sammanfattas i Strukturplan för centrala och södra Ösmo (2016).
Strukturplanen visar på tre olika scenarier som skiljer sig åt beroende på ett antal olika faktorer, där
en omlokalisering av Vanstaskolan är en nyckelfaktor. Strukturplanens scenarier 2 och 3 utgår från
att skolan ska flyttas och pekar på två möjliga placeringar söder om Nyblevägen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beställer från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för ny skola i
Ösmo. Kostnader för planarbetet belastas planeringsavdelningens konto för interna detaljplaner.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att i samband
med beslut om detaljplanearbete med plan för skolan även besluta att skissarbete med planförslag
för hela etapp 2 startas. Detta skissarbete skall bland annat omfatta gatunät, kvarter, offentliga
platser, park/grönstruktur och bebyggelsetyper. Den dagvattenutredning som skall genomföras bör
omfatta hela etapp 2.
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till förvaltningens förslag till beslut med Patrik
Isestads (S) tilläggsyrkande.

Proposition

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

Beslutsunderlag

PM: Underlag inför detaljplanering av ny skola i Ösmo
PM: Förutsättningar för ny skoltomt i Ösmo

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 145/21

Sida 16(33)

KS/2020/0244/253

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Sågsten 1:7,
Krokskär
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till försäljning av mark, del av Sågsten 1:7 och ge
mark- och exploateringsenheten i uppgift att upprätta och återkomma till kommunstyrelsen med
förslag till köpeavtal.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet
återremitterades då för en grundligare utredning. En sådan har nu genomförts. Ärendet gäller
försäljning av mark på fastigheten Sågsten 1:7 (Krokskär) till den arrendator som för närvarande
arrenderar markområdet för bostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Förvaltningens
handläggare har gjort ett platsbesök på ön för att få en bättre uppfattning av öns roll och funktion i
kommunen. Baserat på fakta om nuvarande förhållanden på ön, strandskyddets syften,
hemfridszonens syften och en socioekonomisk utredning för friköp på Landsort, har förvaltningen
gjort bedömningen att kommunstyrelsen bör ställa sig positiv till försäljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till försäljning av mark, del av Sågsten 1:7 och ge
mark- och exploateringsenheten i uppgift att upprätta och återkomma till kommunstyrelsen med
förslag till köpeavtal.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå ansökan om köp av mark, del av
Sågsten 1:7.
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande om att avslå
ansökan om köp av mark, del av Sågsten 1:7.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4

Kartbilaga
Arrendeavtal
Nyttjanderättsavtal Torö-Krokskärs fiskehamnsförening
Beslut KSAU 2020-12-02

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 146/21

Sida 17(33)

KS/2020/0417/253

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Sågsten 1:7,
Krokskär
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till försäljning av mark, del av Sågsten 1:7 och ge
mark- och exploateringsenheten i uppgift att upprätta och återkomma till kommunstyrelsen med
förslag till köpeavtal.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet
återremitterades då för en grundligare utredning. En sådan har nu genomförts. Ärendet gäller
försäljning av mark på fastigheten Sågsten 1:7 (Krokskär) till den arrendator som för nuvarande
arrenderar markområdet för bostadshus och tillhörande komplementbyggnader.
Förvaltningens handläggare har gjort ett platsbesök på ön för att få en bättre uppfattning av öns roll
och funktion i kommunen. Baserat på fakta om nuvarande förhållanden på ön, strandskyddets
syften, hemfridszonens syften och en socioekonomisk utredning för friköp på Landsort, har
förvaltningen gjort bedömningen att kommunstyrelsen bör ställa sig positiv till försäljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till försäljning av mark, del av Sågsten 1:7 och ge
mark- och exploateringsenheten i uppgift att upprätta och återkomma till kommunstyrelsen med
förslag till köpeavtal.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå ansökan om köp av mark, del av
Sågsten 1:7.
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande om att avslå
ansökan om köp av mark, del av Sågsten 1:7.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Kartbilaga
Bilder från platsbesök april
Arrendeavtal
Beslut KSAU 2020-12-02

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 18(33)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 147/21

Sida 19(33)

KS/2021/0279/421

Elektrifieringslöfte Region Stockholm
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande elektrifieringslöfte för Stockholmsregionen.
2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen i kommunens
namn.

Ärendet

Elektrifieringslöftet är en avsiktsförklaring som syftar till att visa Stockholmsregionens gemensamma
vilja och engagemang för att aktivt verka för att nå klimatmålen inom transportsektorn. Region
Stockholm avser att bidra till samordningen för en ökad elektrifiering av godstransporterna i
Stockholmsregionen och undertecknande aktörer åtar sig att öka ambitionerna för elektrifiering
med fokus på regionala godstransporterna och aktivt delta i det
gemensamma regionala elektrifieringsarbetet.
Avsiktsförklaringen innebär att medverkande kommuner ställer sig positiva till att gemensamt samla
offentliga krafter med hänsyn till olika förutsättningar och roller. Nynäshamns kommun har för
avsikt, genom att ställa sig bakom avsiktsförklaringen, att vara en del av ett handslag om att
påskynda elektrifiering av regionala godstransporter genom ett regionalt elektrifieringslöfte
framtaget i samarbete med Region Stockholm under förutsättning att kommunstyrelsen
i Nynäshamns kommun godkänner föreslagen avsiktsförklaring.
Avsiktsförklaringen är ej ett bindande dokument utan pekar ut den gemensamma viljeriktningen
kring elektrifiering för aktörerna i Stockholmsregionen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande elektrifieringslöfte för Stockholmsregionen.
2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen i kommunens
namn.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag

Elektrifieringslöfte Region Stockholm

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 148/21

Sida 20(33)

KS/2021/0202/449

Svar på remiss - folkhälsopolicy för Region Stockholm
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar

Protokollsanteckning

Bilaga 1 som beslutet hänvisar till återfinns i ärende KS/2021/0202/449–4

Ärendet

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning har tagit fram en ny folkhälsopolicy: God hälsa
och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Policyn tar vid efter den nuvarande Policy för folkhälsa
2017 - 2021 och gäller för Region Stockholms bolag och nämnder samt, via avtalsreglering, de
verksamheter som arbetar på uppdrag av regionen.

Policyn anger fyra styrande principer för Region Stockholms samlade arbete för god hälsa och
minskade hälsoklyftor i befolkningen och syftar till att utgöra en plattform för samlad styrning och
vidareutveckling av Region Stockholms folkhälsoarbete. Nämnder och bolag ska beakta principerna i
sitt arbete med budgetunderlag och verksamhetsplanering.
De fyra styrande principerna är:
2.1 Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning.
2.2 Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på
grupper med störst behov.
2.3 Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till
samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa.
2.4 Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete
Den sista principen pekar ut en aktiv samverkan med länets kommuner, civilsamhälle, akademi och
näringsliv som central för en positiv hälsoutveckling i befolkningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar

Beslutsunderlag

Remiss – folkhälsopolicy för Region Stockholm
Bilaga 1 – kommunens yttrande

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 149/21

Sida 21(33)

KS/2021/0208/109

Strategi för psykisk hälsa
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning har tagit fram dokumentet Strategi för främjande
av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa 2022–2030. Strategin
kommer gälla för Region Stockholms samtliga nämnder och bolag och har som mål att utveckla
förutsättningarna för psykisk hälsa och välbefinnande i barn, ungas, vuxnas och äldres
vardagsmiljöer under hela livet.

Strategin antar två huvudinriktningar: främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande (proaktiv),
samt förebygga psykisk ohälsa (reaktiv). Syftet med strategin är bland annat att säkerställa att
psykisk hälsa prioriteras och beaktas i alla relevanta beslut om budget och verksamhet, samt att
möta samhällsutmaningar, behov och möjligheter som Region Stockholms nämnder och bolag,
kommuner, civilsamhälle och näringsliv uttrycker. Nämnder och bolag bedömer själva vilka insatser
och arbetssätt som är bäst lämpade inom deras ansvarsområde och avsätter medel att genomföra
det förändringsarbete som behövs.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag

Remiss – folkhälsopolicy för Region Stockholm
Bilaga 1 – kommunens yttrande

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 150/21

Sida 22(33)

MSN/2019/1873/292

Förlikningsavtal, Sågen Käringboda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ingå förlikningsavtal med Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län avseende eftersatt underhåll på hyresobjektet Klubbhuset Sågen med måldomartorn,
Käringboda.
Beslut fattas enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.3.2 beslut om ingående av
förlikningsavtal överstigande två prisbasbelopp.
Ordförande (M) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Hyresavtalet mellan Nynäshamns kommun och Skärgårdsstiftelsen, Klubbhuset Sågen, Käringboda
har löpt ut. Då Nynäshamns kommun inte har utfört erforderligt underhåll enligt hyresavtalet har
parterna kommit överens om att Nynäshamns kommun ska betala en engångssumma motsvarande
kostnaderna för det eftersatta underhållet.

Förslag till beslut

Beslut fattas enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.3.2 beslut om ingående av
förlikningsavtal överstigande två prisbasbelopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ingå förlikningsavtal med Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län avseende eftersatt underhåll på hyresobjektet Klubbhuset Sågen med måldomartorn,
Käringboda.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag
Avtalshandlingar

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 151/21

Sida 23(33)

MSN/2020/1349/290

Utökning av renoveringen av Kullsta förskola
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en utökning av omfattningen av projekt för att verksamhetsanpassa Kullsta
förskola och tillskjuta 1 756 000 kronor för renoveringen och anpassningen till en total
projektbudget på 20 256 000 kronor.
2. Omföra 1 756 000 kronor från investeringen Återuppbyggnad lilla gröndal KS §257/20 till
renoveringen av Kullsta förskola.

Ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2020 att en omfattande renovering av
Kullsta förskola skulle genomföras. Den sammanlagda kostnaden beräknades till 18 500 000 kronor.
Under projekteringen har ett antal åtgärder identifierats eller önskats av förskolan som är lämpliga
att genomföra i samband med den stora renoveringen. Kostnaden för åtgärderna kalkyleras till 20
256 000 kronor varav 3 885 000 kronor är kostnaderna för tillagda åtgärder och utav dem är
1 927 000 kronor hyresgästanpassningar och standardhöjande åtgärder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en utökning av omfattningen av projekt för att verksamhetsanpassa Kullsta
förskola och tillskjuta 1 756 000 kronor för renoveringen och anpassningen till en total
projektbudget på 20 256 000 kronor.
2. Omföra 1 756 000 kronor från investeringen Återuppbyggnad lilla gröndal KS §257/20 till
renoveringen av Kullsta förskola.

Beslutsunderlag

Ritning A-40.1-A010.pdf
Ritning A-40.1-B010.pdf
Ritning A-40.7-A010.pdf
Ritning A-40.7-B010.pdf
Projektkalkyl ombyggnad Kullsta Förskola v3 2021-04-23.pdf
Kullsta förskola FFU Entreprenadkostnader 210427.pdf
Investeringskalkyl inför beslut

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 152/21

Sida 24(33)

KS/2020/0525/061

Svar på medborgarförslag om att motionsspåren på Lövhagen
får belysning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses som besvarat.

Ärendet

Kommunen fick i december 2020 in ett medborgarförslag om att motionsspåren på Lövhagen får
belysning. I februari 2021 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Bakgrunden till förslaget är, i enlighet med förslagsställarens beskrivning, att motionsspåren inte går
att användas under vinterhalvåret eftersom att det är för mörkt på eftermiddagarna.
Förslagsställaren lyfter fram att fler skulle kunna använda spåren efter kl. 15 – 16 även under
vintertid om belysning finns.
I april 2021 beslutade kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta fram
en utvecklingsplan för Lövhagen. I ett första steg ska förvaltningen ta fram förslag, inriktningar och
begräsningar för utvecklingsplanen.
Förslaget till att en utvecklingsplan ska arbetas fram grundar sig i att det finns ett stort engagemang
bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring hur Lövhagen kan utvecklas. De
senaste åren har flera motioner och medborgarförslag angående Lövhagens utveckling lämnats in.
Med en utvecklingsplan tas ett samlat helhetsgrepp kring frågan om hur området ska utvecklas på
längre sikt.
Medborgarförslaget om att motionsspåren på Lövhagen ska få belysning är en av många förslag. I
samband med att en utvecklingsplan för Lövhagen tas fram bör frågan om belysning längs
motionsspåren utredas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses som besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Kommunstyrelsens beslut om utvecklingsplan för Lövhagen

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 153/21

Sida 25(33)

KS/2021/0019/109

Inkomna e-förslag 1 januari - 19 april
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 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.

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.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 § 184 att återremittera ärendet för 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 att utreda något
av förslagen.
2. beslutanderätten för ärendet Inkomna e-förslag för perioden 1 januari – 19 april delegeras
till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att
1. överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och
beredning av förslag till beslut:
2) Placering Majbrasa Stora vika.
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.
2. inte överlämna nedanstående e-förslag för vidare utredning, e-förslag avvisas:
1) Utökade resurser för drift, skötsel och underhåll för kommunens utemiljö.
3) Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat.

Yrkanden

Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar att alla de åtta e-förslagen ska skickas till förvaltningen
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

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

Förslagsställarna
Ansvarig avdelning
Kommunstyrelsen, kansli@nynashamn.se
Akt KS/2021/0214/061
Akt KS/2021/0218/061
Akt KS/2021/0217/061
Akt KS/2021/0219/061
Akt KS/2021/0220/061
Akt KS/2021/0222/061
Akt KS/2021/0227/061
Akt KS/2021/0228/061

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 26(33)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 154/21

Sida 27(33)

KS/2021/0019/109

Inkomna e-förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut:
1. Upprustning av motionsspår på Lövhagen
2. Rusta upp sjukhusets fasad och entré
3. Gång- och cykelväg mellan Ösmo-Sorunda/Sunnerby
4. Cykel/Gångväg mellan Grödby – Sunnerby
5. Rädda kommunens restauranger
6. Bygg en simhall på Estö
7. Extra val

Ärendet

Den 17 september 2020, § 90 beslutade kommunfullmäktige att införa e-förslag under en prövotid
om ett år. Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på kommunens hemsida där det går
att rösta. Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till ansvarig förvaltning. E-förslaget tas
om hand av förvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget
eller ej.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och
beredning av förslag till beslut:
2) Rusta upp sjukhusets fasad och entré
5) Rädda kommunens restauranger
7) Extra val
2. inte överlämna e-förslag för vidare utredning, e-förslag avvisas:
1) Upprustning av motionsspår på Lövhagen
3) Gång- och cykelväg mellan Ösmo-Sorunda/Sunnerby
4) Cykel/Gångväg mellan Grödby - Sunnerby
6) Bygg en simhall på Estö

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar att alla de sju e-förslagen ska skickas till förvaltningen för vidare utredning
och beredning av förslag till beslut.

Beslutsunderlag

E-förslag
E-förslag
E-förslag
E-förslag
E-förslag
E-förslag
E-förslag

Justerarsignaturer

–
–
–
–
–
–
–

Upprustning av motionsspåren på Lövhagen
Rusta upp sjukhusets fasad och entré
Gång- och cykelväg mellan Ösmo-Sorunda/Sunnerby
Cykel/Gångväg mellan Grödby – Sunnerby
Rädda kommunens restauranger
Bygg en simhall på Estö
Extra val

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 28(33)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 155/21

Yttrande över remiss av valkretsindelning för val till
regionfullmäktige 2022 - information
Valnämnden behandlar förslag till yttrande den 3 juni vid ett extra sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 29(33)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 156/21

Personalfrågor
Inga personalfrågor behandlas.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 30(33)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

Sida 31(33)

§ 157/21

Arbetsutskottets nästa sammanträde 15 juni klockan 09.00
och extra kommunstyrelsesammanträde 23 juni klockan 09.00
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 15 juni klockan 09.00.
Ett extra kommunstyrelsesammanträde kommer hållas den 23 juni klockan 09.00 och pågå som
mest i två timmar. Huvudinriktningen på sammanträdet är att behandla planbesked.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 158/21

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 32(33)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-03

§ 159/21

Sida 33(33)

KS/2021/0314/008

Ordförandeförslag om utredning av äldrenämnd/utskott
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med inlämnat
ordförandeförslag utreda huruvida dagens organisation är den som kan anses lämpligast för
hanteringen av äldrefrågor eller om en Äldrenämnd/utskott skulle kunna vara ett bättre alternativ
och samtidigt se över om en förändring i så fall även skulle kunna vara aktuell för
förvaltningsorganisationen.
Patrik Isestad (S) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Ordförandeförslaget biläggs protokollet som bilaga A.

Ordförandes (M) förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med inlämnat
ordförandeförslag utreda huruvida dagens organisation är den som kan anses lämpligast för
hanteringen av äldrefrågor eller om en Äldrenämnd/utskott skulle kunna vara ett bättre alternativ
och samtidigt se över om en förändring i så fall även skulle kunna vara aktuell för
förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag om utredning av eventuell Äldrenämnd/utskott

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-05-27

Ordförandeförslag om utredning av ev. Äldrenämnd/utskott
Landets och även Nynäshamns befolkning växer stadigt, inte minst är det en demografisk utmaning
att gruppen äldre ökar stort under kommande år.
Omsorgen om våra äldre som ju är de som byggt vårt välstånd är en kommunal kärnuppgift, men
som även kan ses som en framtida utmaning.
Denna utmaning har särskilt uppmärksammats i en diskussion mellan den styrande Alliansen och
Sverigedemokraterna där det ifrågasatts om nuvarande nämnd och förvaltningsorganisation är den
mest lämpliga för att hantera denna utpekade utmaning.
I dag hanteras äldrefrågor i allt väsentligt av Socialnämnden och dess förvaltning. För att utröna
om detta är det mest effektiva och det som ger äldrefrågorna bästa möjliga hantering även
framöver föreslås därför att detta utreds närmare och om t.ex. en Äldrenämnd eller ett äldreutskott
skulle kunna anses lämpligare.
Kommunstyrelsen föreslås därför att besluta att:
•

Ge förvaltningen i uppdrag att i enl. med ovan utreda huruvida dagens organisation är den
som kan anses lämpligast för hanteringen av äldrefrågor eller om en Äldrenämnd/utskott
skulle kunna vara ett bättre alternativ och samtidigt se över om en förändring i så fall även
kunna vara aktuell för förvaltningsorganisationen

Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande(M)
harry.bouveng@nynashamn.se

Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn
Besöksadress: Stadshusplatsen 1
Telefon: 08-520 680 00 Fax 08-520 140 08
kontaktcenter@nynashamn.se www.nynashamn.se
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