
 

PROTOKOLL Sida 1(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-10-14 
Anslaget sätts upp: 2021-10-22             Anslaget tas ned: 2021-11-13 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Folkets Hus Mysingen, 2021-10-14 klockan 19.00–21.59. 
Ajournering klockan 20.45-21.05 

Beslutande  

Enligt förteckning  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

 

  

 

 
 

Paragrafer 
§§ 151–174 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-21 klockan 18.00 
 

Underskrifter 
 
 

 
 

 
Fredrik Sönnergren (M)     

ordförande  

 
 

 
 

Helen Sellström-Edberg (S)    Jimmy Norell (S) 
justerare      justerare 

 

 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 

Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 

Aline Varre (-) 
Agneta Tjärnhammar (M) 

Klas Rydström (SD) 

Inger Andersson (S) 
Sophia Stureson (L) 

Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M)  
Miriam Malm (V) 

Maria Gard Günster (C) 

Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 

Antonella Pirrone (KD) 
Lena Dafgård (SN) 

Emma Solander (MP) 
Björn Larsson (SD) 

Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 

Greta Olin Landström (PPiN) 
Håkan Svanberg (M) 

Liselott Vahermägi (S) 
Agneta Hagström (M) 

Bo Persson (L) 

Johnny Edholm (S) 
Per Ranch (SN) 

Sophie Sandin (V)  
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Per Malmsten (M) 

Johann Wolf (SD) 

Roland Junerud (S) 
Eva Wennerberg (C) 

Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Gill Lagerberg (S) 

Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 

Jan-Erik Ljusberg (-) 

Johan Forsman (S) 
Noomi Hertzberg Öberg (KD)  

Bengt Holwaster (MP) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande   
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Ej tjänstgörande ersättare 
Anders Karlsson (M) 

Otto Svedenblad (M) 

Maud Sjödén (C) 
Kaisa Persson (L) 

Johan Harding (L) 
David Öberg (KD) 

Amanda Hedström (S) 
Tony Nicander (V) 

Erika Nilsson (V) 

Irene Ångström (SN) 
Robert Norberg (PPiN) 

 
Deltar på distans: 
Christina Sönnergren (M) 

Daniel Jobark (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 

Rolf Hofsten (PPiN) 
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§ 151/21  

Upprop och anmälningar om förhinder 
 

Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. 

Under §§ 161-162 består fullmäktige av 39 beslutande ledamöter. 

  



 

PROTOKOLL Sida 5(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152/21       KS/2021/0039/008 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

Ärendet 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 30 
september 2021. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 30 september 2021. Kallelse 

infördes i Nynäshamns Posten den 5 oktober 2021.  
  



 

PROTOKOLL Sida 6(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153/21 

Justering av sammanträdets protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helen Sellström-Edberg (S) och Jimmy Norell (M) att 

tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 21 oktober 
2021 klockan 18.00. 
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§ 154/21 KS/2021/0010/102 

Avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Mikael Persson (L) från sina uppdrag som ordförande och ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 31 oktober 2021. 

2. Nathalie Majdek Mathisen (S) från sitt uppdrag som ersättare i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

3. Bernt Månsson (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
KS/2021/00010/102-34 

Mikael Persson (L) har den 28 september 2021 inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som 
ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 31 oktober 2021. 

 
KS/2021/0010/102-35 

Nathalie Majdek Mathisen (S) har den 13 oktober 2021 inkommit med en avsägelse från sitt 

uppdrag som ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
 

KS/2021/0010/102-36 
Bernt Månsson (V) har den 14 oktober 2021 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 
HR 

Troman 

Mikael Persson 
Nathalie Majdek Mathisen 

Bernt Månsson  
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 155/21       KS/2021/0008/102 

Valärenden 

Inga valärenden behandlades.  
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§ 156/21       KS/2021/0042/008 

Revisorerna 
Revisor Göran Palmedal (M) lämnar information från revisorerna.  

Revisorerna kommer begära in information från nämnderna beträffande hur nämnderna har 
hanterat revisorernas granskningar och förbättringsförslag.  

En fördjupad förstudie inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet har genomförts, i den 
har likvärdighet mellan skolor samt skillnader i digitalisering undersökts. I förstudien konstateras det 

att det finns lokalproblem och att kunskapsnivån för digitalisering skiljer sig mellan skolorna. I 
förstudien har de också undersökt hur inställningen till Nynäshamns gymnasium kan förbättras samt 
konstaterar att det inte finns en tydlig framtidsvision gällande gymnasiet. 

Skickas till 
Akten    

Revisorerna 
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§ 157/21 KS/2021/0006/101 

Inkomna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2021/0391/060-1 

Den 16 september 2021 väcktes Janice Boije Juneruds (S) inkomna motion då hon närvarade som 
tjänstgörande på kommunfullmäktiges sammanträde. Motionen föreslår att skapa möjlighet för 

politiker och tjänstemän att delta på möten via Teams eller Zoom även fortsättningsvis när 
pandemin är över.  

Skickas till 
Akten 
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§ 158/21 KS/2021/0006/101 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2017/0332/061-4 

Socialnämnden har den 1 september 2021 beslutat att avslå medborgarförslag gällande bostäder på 
kryssningsfartyg. 

 
KS/2021/0035/008-4 

Socialnämnden har den 1 september 2021 beslutat att överlämna förvaltningens rapport avseende 

ej verkställda beslut andra kvartalet 2021 till kommunfullmäktige. 
 

KS/2020/0365/061-3 
Barn- och utbildningsnämnden har den 22 september 2021 beslutat att anse medborgarförslag om 

inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst som besvarat. 

 
KS/2020/0366/061-3 

Barn- och utbildningsnämnden har den 22 september 2021 beslutat att anse medborgarförslag om 
upprättande av en lärmiljöfond som besvarat. 

  

Skickas till 
Akten 
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§ 159/21 KS/2021/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 

kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 

Inga inkomna interpellationer behandlades. 

Skickas till 
Akten 
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§ 160/21       KS/2021/0008/102 

Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. Per Malmsten (M) till ordförande i kultur och fritidsnämnden från och med den 1 november 

2021 istället för Mikael Persson (L). 

2. Bo Persson (L) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 
november 2021 istället för Per Malmsten (M). 

Ärendet 
Mikael Persson (L) har den 28 september 2021 inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som 

ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 31 oktober 2021. 

Kommunfullmäktiges valberedning har haft sammanträde tidigare idag för att ta fram förslag till 
kommunfullmäktige gällande ny ordförande till kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 14 oktober 2021, § 
18. 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag till beslut. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse: 

1. Per Malmsten (M) till ordförande i kultur och fritidsnämnden från och med den 1 november 

2021 istället för Mikael Persson (L). 
2. Bo Persson (L) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 

november 2021 istället för Per Malmsten (M). 

Skickas till 
Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 
Per Malmsten 

Bo Persson 
HR 

Troman 
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§ 161/21 KS/2015/0133/214 

Beslut om antagande för detaljplan del av Nynäshamn 2:154 

m.fl. - Utökning av Kalvö industriområde 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att detaljplanen för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. antas enligt 5 kap. 
27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Miriam Malm (V) och Sophie Sandin (V) deltar inte i beslutet. 

Jäv 
Klas Rydström (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Den gällande detaljplanen för Kalvö industriområde är från 1986 och genomförandetiden har gått ut. 

Nynäshamns kommuns Kommunstyrelse har, via Mark- och exploateringsavdelningen, inkommit 

med en beställning av en ny detaljplan för Kalvö industriområde. Förfrågan avser en utökning av det 
befintliga verksamhetsområdet med markanvändningen industri, handel och verksamheter.  

 
Den 16 juni 2015 gav Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (tidigare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för Kalvö industriområde.  

 

Kalvö industriområde ligger cirka 3 km norr om Nynäshamns stad med infart från väg 73. Sydost om 
industriområdet ligger Alhagens våtmark och i nordväst ligger Kalvö koloniområde. Nordost om 

planområdet finns Kalvö gård med stall och omkringliggande jordbruksmark. Söder om planområdet 
finns torpet Karlsta. Söder om planområdet och väg 73 passerar Nynäsbanan. Planområdet är cirka 

32,3 hektar stort och består av befintliga industritomter, grönytor, bergs- och skogsområden. Det 

befintliga verksamhetsområdet är detaljplanelagt för industri och nästan fullbyggt.  
Marken inom planområdet ägs av flera olika aktörer. Det finns bland annat företag inom partihandel, 

byggverksamhet, metallbearbetning och bilprovning. Kommunen äger fastigheten Rörmokaren 2 och 
marken som närmast omger verksamhetsområdet bortsett från i norr som ägs av en privat 

markägare. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för utveckling av Kalvö industriområde 
genom att möjliggöra nya industri- och verksamhetstomter. Planen ska vara flexibel gällande 

användningen och utnyttjandet av fastigheterna för att möjliggöra en mångfald av olika 

etableringar. Placering av nya byggrätter och vägar har anpassats efter topografi och naturkvalitéer 
i området.  

 
Ett förslag arbetades fram och samråd ägde rum under tiden 15 december 2017 till 22 januari 2018. 

Förslaget bearbetades därefter och ett reviderat förslag ställdes ut på granskning under tiden 25 

februari 2020 till 17 mars 2020. Yttranden under granskningen har lett till att planområdet bland 
annat har minskats och att en kompletterande geoteknisk utredning har tagits fram. Särskilda 

skyddsbestämmelser om störningar har lagts in för den norra delen av planen. Högsta nockhöjd har 
kompletterats för hela planområdet och lägsta nivå för dränerande ingrepp har lagts till där det 

bedöms lämpligt. Kommunen bedömer att dessa ändringar inte medför att en ny granskning 
behöver ske. Förvaltningens bedömning är att granskningsutlåtandet kan skickas ut enligt 5 kap 24 

§ plan- och bygglagen (PBL) samt att detaljplanen kan godkännas för antagande. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att detaljplanen för del av Nynäshamn 2:154 

m.fl. antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 287. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Maria Gard Günster (C), Jean-Claude Menot (-) och Bo 
Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Planchef 
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§ 162/21 KS/2021/0325/259 

Investering och genomförande Kalvö industriområde 

Sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö 
industriområde.  

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen 

exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats. 
3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om 

uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.  
4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i 

genomförandet. 
5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka 

tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.  

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge 
mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av 

verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för 
riktlinjerna.  

Jäv 
Klas Rydström (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Kommunfullmäktige består av 39 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. fastigheter inom 

Kalvö industriområde. Samhällsbyggnadsprojektet går nu in i genomförandefas. Genomförandefasen 
initieras av ett investerings- och genomförandebeslut för att ge mandat till projektet att påbörja 

arbetet med de investeringar, fastighetsregleringar med mera som krävs för att detaljplanen ska 
kunna utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Kommunen är markägare och exploatör vilket innebär 

att det inte ingås något genomförandeavtal för detaljplanen med extern part.  

 
I korthet innebär förslaget att kommunen bygger ut de kommunala anläggningarna för hela 

detaljplanen i en gemensam entreprenad. VA ansöker om separata investeringsmedel hos SBN för 
sina anläggningar. Den kvartersmarken som tillkommer i och med den nya detaljplanen föreslås i 

huvudsak att säljas ej iordningsställd. Denna tjänsteskrivelse har behandlats i samråd med 
styrgruppen för samhällsbyggnadsprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö 

industriområde.  

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen 
exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats. 

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om 
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.  

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i 
genomförandet. 
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5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka 
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.  

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge 

mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av 
verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för 

riktlinjerna.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö 

industriområde.  

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen 
exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats. 

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om 
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.  

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i 

genomförandet. 
5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka 

tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.  
6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge 

mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av 

verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för 
riktlinjerna.  

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 288. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att uppdraget i beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut ska ges 
till kommunstyrelsen istället för till förvaltningen. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) ändringsyrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes (M) 
ändringsyrkande att under beslutspunkt 1 ge uppdraget till kommunstyrelsen istället för till 
förvaltningen. 

Skickas till 
Akten  
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§ 163/21 KS/2021/0282/003 

Revidering av förbundsordning för Södertörns 

brandförsvarsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund. 

2. förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppmärksammat de kommuner som har 

organiserat sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell ersättning för 
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om det inte regleras 

i kommunalförbundens förbundsordning kan den kommunala självrisken komma att beräknas på 

samtliga kommuners självrisk som ingår i förbundet, och inte bara den eller de kommuner där 
räddningsinsatsen genomförts. Södertörns brandförsvarsförbund föreslår därför en ändring i 

förbundsordningen som behöver fastställas av fullmäktige i respektive medlemskommun.  
 

Nytt tillägg i förbundsordningen lyder: 

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken 

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de 
medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle 

belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund. 
2. förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund. 

2. förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 280. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Södertörns brandförsvarsförbund, brandforsvaret@sbff.se 
Botkyrka kommun, klf@botkyrka.se 

Ekerö kommun, kommunstyrelsen@ekero.se 

Haninge kommun, haningekommun@haninge.se 
Huddinge kommun, ksf.registrator@huddinge.se 

Nykvarns kommun, kommun@nykvarn.se 
Salems kommun, info@salem.se 

Södertälje kommun, sodertalje.kommun@sodertalje.se 

Tyresö kommun, kommun@tyreso.se 
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§ 164/21 KS/2021/0302/020 

Upphävande av kultur- och fritidsnämndens reglemente för 

kultur- och arbetsstipendier 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva reglementet för Nynäshamns kommuns kultur- och 
arbetsstipendier 867–1. 

Ärendet 
Reglementet för kultur- och arbetsstipendier har inte använts som underlag till stipendieutdelning på 
flertalet år. Kultur- och fritidsnämnden har på grund av detta tagit fram ett nytt förslag till 

reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser. Kultur- och fritidsnämnden föreslår 
därför att det nuvarande reglementet för kultur- och arbetsstipendier upphävs.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva reglementet för Nynäshamns 
kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva reglementet för Nynäshamns 

kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 281. 

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

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 165/21 KS/2021/0339/003 

Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och 

priser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reglemente för kultur- och fritidsnämndens 
stipendier och priser. 

Ärendet 
Det nuvarande reglementet som används för att dela ut stipendier och priser inom områdena kultur 
och föreningsliv antogs år 1981 och reviderades senast år 1987. Eftersom det nu gällande 

reglementet har ansetts snävt har kultur- och fritidsnämnden föreslagit att reglementet ska 
upphävas och att ett nytt reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser ska antas. 

I det nya reglementet kommer stipendier delas ut till ett värde av 60 000 kronor per år, för priser 

kommer inga pengar att delas ut. Kostnaden för stipendium och priser tas från den post som redan 
används för att finansiera stipendier och priser. 

 
Det nya reglementet innehåller två stipendium och tre priser; kulturstipendium, idrotts- och 

fritidsstipendium, årets kulturperson, årets ledare samt årets förening. Yngre förmågor kommer att 

prioriteras vid fördelningen av stipendier. 
 

Kultur- och fritidsavdelningen annonserar när det är dags att söka stipendium eller att nominera 
pristagare, stipendierna och priserna kommer sedan delas ut under festliga former. Juryn består av 

kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för 

kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för 

kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 282. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Sophia Stureson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 166/21 KS/2021/0023/042 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 

31 augusti 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2021 

2. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 

samhällsbyggnadsnämnden på 3,4 miljoner kronor för ökade kostnader kopplade till 
vinterväghållning och grönyteskötesel. Återrapportering hur medlen förbrukats skall 

lämnas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 
3. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 

samhällsbyggnadsnämnden på 0,5 miljon kronor för ökad tillsyn inom 

bygglovverksamheten. Återrapportering hur medlen förbrukats skall lämnas till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

4. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till samhällsbyggnadsnämnden. 

5. Från statlig sjuklönersättning med anledning av covid och ökade skatteintäkter på 
finansförvaltningen överföra 6,0 mnkr till barn- och utbildningsnämnden. Dessa medel 

skall fördelas till respektive enhet utifrån faktiska sjuklöner och vikariekostnader. 

6. Från finansförvaltningens överskott överföra 7,6 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till socialnämnden.  

7. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till kommunstyrelsen. 

8. Från finansförvaltningens överskott överföra 2,0 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till kultur och fritidsnämnden. 
9. Överföra investeringsmedel 2021 från kommunstyrelsen till barn- och 

utbildningsnämnden på 1,4 mnkr för inköp av elevdatorer. 
10. Uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden utreda en 

finansieringsmodell för snö och halkbekämpning som kan inarbetas i mål och budget 

2023–2025. 
11. Tacka för informationen från kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 

gällande omprioriteringen av 13,0 mnkr i investeringsbudgeten från nyinvestering till 
underhåll och hyresgästanpassning inom verksamhetslokaler. 

Föredragning 
Revisor Göran Palmedal (M) föredrar revisorernas granskning av delårsrapporten. 

Ärendet 
Ärendet tas upp för beslut efter genomgång på kommunstyrelsens temadag den 30 september 
därefter går det vidare till kommunfullmäktige för beslut den 14 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2021 

2. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 
samhällsbyggnadsnämnden på 3,4 miljoner kronor för ökade kostnader kopplade till 

vinterväghållning och grönyteskötesel. Återrapportering hur medlen förbrukats skall 
lämnas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

3. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 

samhällsbyggnadsnämnden på 0,5 miljon kronor för ökad tillsyn inom 
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bygglovverksamheten. Återrapportering hur medlen förbrukats skall lämnas till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

4. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till samhällsbyggnadsnämnden. 
5. Från statlig sjuklönersättning med anledning av covid och ökade skatteintäkter på 

finansförvaltningen överföra 6,0 mnkr till barn- och utbildningsnämnden. Dessa medel 
skall fördelas till respektive enhet utifrån faktiska sjuklöner och vikariekostnader. 

6. Från finansförvaltningens överskott överföra 7,6 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till socialnämnden.  

7. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till kommunstyrelsen. 
8. Från finansförvaltningens överskott överföra 2,0 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till kultur och fritidsnämnden. 
9. Överföra investeringsmedel 2021 från kommunstyrelsen till barn- och 

utbildningsnämnden på 1,4 mnkr för inköp av elevdatorer. 

10. Uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden utreda en 
finansieringsmodell för snö och halkbekämpning som kan inarbetas i mål och budget 

2023–2025. 
11. Tacka för informationen från kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 

gällande omprioriteringen av 13,0 mnkr i investeringsbudgeten från nyinvestering till 
underhåll och hyresgästanpassning inom verksamhetslokaler. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2021 

2. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 
samhällsbyggnadsnämnden på 3,4 miljoner kronor för ökade kostnader kopplade till 

vinterväghållning och grönyteskötesel. Återrapportering hur medlen förbrukats skall 

lämnas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 
3. Från finansförvaltningens överskott fördela tilläggsanslag 2021 till 

samhällsbyggnadsnämnden på 0,5 miljon kronor för ökad tillsyn inom 
bygglovverksamheten. Återrapportering hur medlen förbrukats skall lämnas till 

kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2021. 

4. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till samhällsbyggnadsnämnden. 

5. Från statlig sjuklönersättning med anledning av covid och ökade skatteintäkter på 
finansförvaltningen överföra 6,0 mnkr till barn- och utbildningsnämnden. Dessa medel 

skall fördelas till respektive enhet utifrån faktiska sjuklöner och vikariekostnader. 
6. Från finansförvaltningens överskott överföra 7,6 mnkr med anledning av covidpåverkan 

till socialnämnden.  

7. Från finansförvaltningens överskott överföra 0,5 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till kommunstyrelsen. 

8. Från finansförvaltningens överskott överföra 2,0 mnkr med anledning av covidpåverkan 
till kultur och fritidsnämnden. 

9. Överföra investeringsmedel 2021 från kommunstyrelsen till barn- och 

utbildningsnämnden på 1,4 mnkr för inköp av elevdatorer. 
10. Uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden utreda en 

finansieringsmodell för snö och halkbekämpning som kan inarbetas i mål och budget 
2023–2025. 

11. Tacka för informationen från kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 

gällande omprioriteringen av 13,0 mnkr i investeringsbudgeten från nyinvestering till 
underhåll och hyresgästanpassning inom verksamhetslokaler. 
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Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 30 september 2021, § 321. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN), Miriam Malm (V), Ola Hägg (S), Gill 

Lagerberg (S), Marcus Svinhufvud (M) och Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 167/21 KS/2021/0019/109 

Rapport obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 

de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 

22 februari 2021. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där 
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av 

kommunstyrelsen inom ett år. 

 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 

 
KS/2019/0438/060 

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående 

alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen i november 2021.  

 
KS/2020/0199/060 

Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 

motion om framtidens äldreomsorg. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har 
har avgett yttranden över motionen. Kommunfullmäktige har 2021-06-09, § 117, beslutat 

återremittera förslag till svar på motionen. Kommunstyrelseförvaltningen har översänt en begäran 
om klargörande från motionärerna om motionen.  

 
KS/2020/0251/060 

Donald Löfving (SD), Johan Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med 

en motion om att prioritera och ge plats för äldrefrågor. Socialnämnden har avgett yttrande över 
motionen.  Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad behandling i kommunstyrelsen 

i oktober 2021. 
 

KS/2021/0124/060  

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion om belysning på 
lekplatsen ”Höjden”.  Samhällsbyggnadsnämnden har avgett yttrande över motionen. 

Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 

KS/2021/0194/060 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om flytt av ändhållplats för buss 861 

mellan Nynäshamn och Stockholm. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  

 
KS/2021/0196/060 

Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om gång- och cykelväg Hamnvik-
Lövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  

 

KS/2021/0316/060 
Emma Solander (MP) har den 28 april 2021 väckt en motion om prioriteringar av gång- och 

cykelvägar i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
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KS/2021/0272/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 16 maj 2021 väckt en motion om råd och inspiration 

för de som vill bygga på landet. Motionen har remitterats för yttrande till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

KS/2021/0283/060 
Emma Solander (MP) har den 19 maj 2021 väckt en motion om provisorisk lösning längs landsväg 

225. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 

KS/2021/0347/060 

Emma Solander (MP) har den 23 juni 2021 väckt en motion om att informationsskyltar om 
nedskräpning sätt upp på strategiska platser i Nynäshamns kommun. Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 

KS/2021/0391/060 

Janice Boije Junerud (S) har den 10 augusti 2021 väckt en motion om att skapa möjligheter för 
politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 305. 

Skickas till 
Akten 
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§ 168/21 KS/2021/0019/109 

Rapport obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 32 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa 

de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 

31 december 2020. Kommunfullmäktige har 2020-09-17 § 90 beslutat att under en prövotid av ett 
år införa e-förslag som ersatt medborgarförslag. 

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 

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

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

Barn- och utbildningsnämnden 

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

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

Socialnämnden 

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

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

KS/2020/0425/061 Medborgarförslag om lågtröskelboende för klienter med samsjuklighet. Inkom 
2020-10-09.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

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

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

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

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

KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om informationsskylt till gångtrafikanter på Strandvägen. 
Inkom 2019-12-20. 
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KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 
2019-12-03.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KS/2020/0396/061 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn. Inkom 

2020-09-17. 
 

KS/2020/0410/0611 Medborgarförslag om att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på 
Heimdal. Inkom 2020-09-29.  

 

KS/2020/0423/061 Medborgarförslag om parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. Inkom 
2020-10-08. 

 
KS/2020/0424/061 Medborgarförslag om att separera gång/cykelbana och bilväg på 

grusvägsförlängningen av Grönviksvägen. Inom 2020-10-09.  

 
KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i 

Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.  
 

KS/2020/0483/061 Medborgarförslag om at ordna en tävling om att designa 

”Nynäshamnssoptunnan”. Inkom 2020-11-24.  

 
KS/2020/0490/061 Medborgarförslag om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen 
och Aktervägen. Inkom 2020-11-30.   

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

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



 

PROTOKOLL Sida 28(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 306. 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden  

Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Planeringschef 
Personalchef 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169/21 KS/2021/0123/060 

Svar på motion - Bygga trappa och ramp vid Nynäsgårds 

station 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.   

Ärendet 
Motionen beskriver hur pendeltågsstationen vid Nynäsgård har fyra utgångar varav två har trappor. 

Men mot Centralgatan finns det inga trappor trots att behovet anses vara stort. Dagens väg är ej 
tillgänglig då den blir hal om det regnar eller är kallt. Detta innebär en risk för rullstolsbundna, 

föräldrar med barnvagn, äldre samt andra som måste ta sig till stationen den vägen på vintern eller 
under en regnig dag. Enligt motionären räcker inte sanden till på vintern. En brant stig finns vid 

vägen som används av barn och unga vilka riskerar allvarliga skador.  

 
Motionären föreslår med bakgrund av detta att Nynäshamns kommun bygger en trappa med ramp 

på den långa backen från Nynäsgårds station upp mot Centralgatan.  
 

Nynäshamns kommun ska vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt oavsett ålder, kön eller 

funktionsvariation. Förvaltningen håller med om att det är viktigt att det ska vara enkelt och säkert 
att ta sig till och från pendeltåget. Tillgänglighetsperspektivet är viktigt att ta hänsyn till för att alla 

ska kunna ta sig runt i sin närmiljö och använda sig av kollektivtrafiken oavsett eventuella 
funktionshinder. 

 
Förvaltningen har inhämtat synpunkter från samhällsbyggandsförvaltningen i frågan. En trappa och 

ramp på den aktuella platsen har behandlats i planärendet för Kullsta 2 m.fl. I planbeskrivningen för 

dp 870 Kullsta 2 m.fl. finns det illustrationer med trappa och tillhörande ramp vid backen som går 
upp mot Centralgatan. I gestaltningsprogrammet beskrivs trappan/rampen utförligare. Därmed har 

idén om en trappa och ramp på platsen som föreslås i motionen funnits tidigare och även 
behandlats i planärendet för Kullsta 2 m.fl. Motionens förslag är därmed förenliga med 

intentionerna för dp 870. 

 
Med bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bör anses som besvarad då frågan 

hanteras inom detaljplanearbetet för Kullsta 2 m.fl. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.   

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 297. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 



 

PROTOKOLL Sida 30(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen 
besvarad. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Motionären 

Trafikstrateg 
  



 

PROTOKOLL Sida 31(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170/21 KS/2021/0195/060 

Svar på motion - Gång och cykelväg genom skogen från 

området Sandhamn till Strandvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att synpunkterna tas om hand 
inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och mobilitetsstrategi för 

Nynäshamns kommun.  

Ärendet 
Motionen beskriver hur det i dagsläget finns ett par tusen invånare i Sandhamn och fler bostäder 

planeras. Ett par hundra meter bort ligger havet dit man kan ta sig genom skogen på slingrande 
djurstigar. För cyklister, personer med barnvagn eller rullstol eller av annan anledning inte kan ta  

sig fram i skogsterräng blir det en lång omväg för att ta sig till Strandvägen. Enligt motionen måste 

man då runda NSS eller ta sig till Hamnvik för att därefter ta en lång och farlig väg till Lövhagen då 
vägen saknar avdelad gång- och cykelbana. Även de som saknar bil måste ta den långa omvägen  

då kommunikationer närmare saknas.  
 

Gång- och cykelväg på föreslagen plats ger fler möjlighet att ta del av det som Strandvägen 

erbjuder samt gynnar folkhälsan. En asfalterad gång- och cykelväg föreslås anläggas mellan till 
exempel busshållplats Sjögången genom skogen till Strandvägen. Då lokalbussarna 854 och 858 

stannar vid Sjögången ger det även möjlighet för fler än boende i Sandhamn att ta sig till 
Strandvägen.   

 
Motionen föreslår att Nynäshamns kommun verkar för en gång- och cykelväg mellan området 

Sandhamn och Strandvägen där ena änden bör vara i närheten av busshållplats Sjögången.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att synpunkterna 

tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och mobilitetsstrategi 
för Nynäshamns kommun.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att synpunkterna 
tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och mobilitetsstrategi 

för Nynäshamns kommun.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 298. 

Yrkanden 
Gill Lagerberg (S), Miriam Malm (V) och Liselott Vahermägi (S) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 



 

PROTOKOLL Sida 32(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen 
besvarad. 

Omröstning begärd.  

Omröstningsproposition 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot bifall till motionen. Ja-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 
Med 24 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 16 nej-röster för bifall till 
motionen finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut att anse motionen besvarad. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga A. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 

Trafikstrateg 
  



Bilaga A Omröstningslista 
2021-10-14 § 170 Svar på motion - Gång och cykelväg genom skogen från området Sandhamn till 
Strandvägen 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 170 
 Ja Nej  Ja Nej Avstår 
Patrik Isestad (S) X    X  
Harry Bouveng (M) X   X   
Jean-Claude Menot (-) X    X  
Ola Hägg (S) X    X  
Aline Varre (-) X   X   
Agneta Tjärnhammar (M) X   X   
Klas Rydström (SD) X   X   
Inger Andersson (S) X    X  
Sophia Stureson (L) X   X   
Bodil Toll (M)  X Annie Östlingsson (M) X   
Miriam Malm (V) X    X  
Maria Gard Günster (C) X   X   
Johan Augustsson (S)  X Janice Boije Junerud (S)  X  
Marcus Svinhufvud (M) X   X   
Antonella Pirrone (KD) X   X   
Lena Dafgård (SN) X   X   
Emma Solander (MP) X    X  
Björn Larsson (SD) X   X   
Helen Sellström-Edberg (S) X    X  
Greta Olin Landström (PPiN) X    X  
Håkan Svanberg (M) X   X   
Liselott Vahermägi (S) X    X  
Erik Runeborg (-)  X Ingen ersättare    
Agneta Hagström (M) X   X   
Bo Persson (L) X   X   
Johnny Edholm (S) X    X  
Per Ranch (SN) X   X   
Sophie Sandin (V) X    X  
Per Malmsten (M)  X Fredrik Brodin (M) X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Roland Junerud (S) X    X  
Eva Wennerberg (C) X   X   
Fredrik Sönnergren (M) X   X   
Gill Lagerberg (S) X    X  
Carl Marcus (SD) X   X   
Gunnel Jonsson (M) X   X   
Jan-Erik Ljusberg (-) X   X   
Johan Forsman (S) X    X  
Noomi Hertzberg Öberg (KD) X   X   
Bengt Holwaster (MP) X    X  
Jimmy Norell (M) x   X   
Totalt 40 tjänstgörande ledamöter 24 16 - 

 



 

PROTOKOLL Sida 33(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171/21 KS/2021/0125/060 

Svar på motion om investering i "lyktstolpsladdning" i orterna 

Ösmo och Nynäshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har inkommit med en motion som föreslår att en 

övergripande undersökning av möjligheter och utmaningar för ”lyktstolpsladdning” för elbil ska 
genomföras för områden med flerbostadshus i orterna Ösmo och Nynäshamn. Bakgrunden till 

förslaget är att partiet bedömer att användar-, miljö- och samhällsnyttan med lyktstolpsladdning på 
dessa platser är stor och att sådan laddning ger fler möjlighet att använda elbil.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 299. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN), Patrik Isestad (S) och Bengt Holwaster (MP) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M), Johann Wolf (SD) och Bo Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot bifall till motionen. Ja-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 17 nej-röster för bifall till 

motionen finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut att avslå motionen. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga B. 

 



 

PROTOKOLL Sida 34(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 

Planeringschef 

Motionären 
  



Bilaga B Omröstningslista 
2021-10-14 § 171 Svar på motion om investering i "lyktstolpsladdning" i orterna Ösmo och 
Nynäshamn. 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende nr § 171 
 Ja Nej  Ja Nej Avstår 
Patrik Isestad (S) X    X  
Harry Bouveng (M) X   X   
Jean-Claude Menot (-) X   X   
Ola Hägg (S) X    X  
Aline Varre (-) X   X   
Agneta Tjärnhammar (M) X   X   
Klas Rydström (SD) X   X   
Inger Andersson (S) X    X  
Sophia Stureson (L) X   X   
Bodil Toll (M)  X Annie Östlingsson (M) X   
Miriam Malm (V) X    X  
Maria Gard Günster (C) X   X   
Johan Augustsson (S)  X Janice Boije Junerud (S)  X  
Marcus Svinhufvud (M) X   X   
Antonella Pirrone (KD) X   X   
Lena Dafgård (SN) X    X  
Emma Solander (MP) X    X  
Björn Larsson (SD) X   X   
Helen Sellström-Edberg (S) X    X  
Greta Olin Landström (PPiN) X    X  
Håkan Svanberg (M) X   X   
Liselott Vahermägi (S) X    X  
Erik Runeborg (-)  X Ingen ersättare    
Agneta Hagström (M) X   X   
Bo Persson (L) X   X   
Johnny Edholm (S) X    X  
Per Ranch (SN) X    X  
Sophie Sandin (V) X    X  
Per Malmsten (M)  X Fredrik Brodin (M) X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Roland Junerud (S) X    X  
Eva Wennerberg (C) X   X   
Fredrik Sönnergren (M) X   X   
Gill Lagerberg (S) X    X  
Carl Marcus (SD) X   X   
Gunnel Jonsson (M) X   X   
Jan-Erik Ljusberg (-) X   X   
Johan Forsman (S) X    X  
Noomi Hertzberg Öberg (KD) X   X   
Bengt Holwaster (MP) X    X  
Jimmy Norell (M) x   X   
Totalt 40 tjänstgörande ledamöter 23 17 - 

 



 

PROTOKOLL Sida 35(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172/21 KS/2021/0197/060 

Svar på motion om att göra valborgsmässofirandet i 

Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med 
scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna valborgsmässofirandet på ny plats. 

Ärendet 
2021-03-26 inkom en motion från Gill Lagerberg (S) om valborgsmässofirandet i Nynäshamns 
kommun. Förslaget i motionen är att Nynäshamns kommun i samverkan med aktuella föreningar ska 

verka för en flytt av valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort till en mer jämlik och tillgänglig 
plats. Anledningen till förslaget är att det valborgsmässofirande på Lövhagen som idag arrangeras 

tillsammans med scouterna i Nynäshamn inte anses vara tillgängligt för de som saknar bil. Vid resa 

med buss behöver man gå en längre sträcka för att komma fram till platsen för brasan. 
 

Motionen skickades 2021-04-15 på remiss till kultur- och fritidsnämnden som besvarade remissen 
2021-06-14 § 71. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att Lövhagen inte är fullt ut tillgänglig, 

detta även om exempelvis Lövhagens parkering skulle få en busshållplats. Att anordna 

valborgsmässofirande vid exempelvis Svandammsparken eller Estö kan vara ett mer tillgängligt 
alternativ. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta att kultur- 

och fritidsnämnden i samarbete med scouterna i Nynäshamn, ska utreda möjligheten att anordna 
valborgsmässofirandet på ny plats.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att i samarbete med scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna 

valborgsmässofirandet på ny plats. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i 

uppdrag att i samarbete med scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna 
valborgsmässofirandet på ny plats. 

 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 301. 

Yrkanden 
Gill Lagerberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 

Scouterna i Nynäshamn 
Förslagsställaren 

  



 

PROTOKOLL Sida 36(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173/21 KS/2018/0445/061 

Svar på medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i 

Nynäshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31 anses medborgarförslaget om en 

bastu vid havet besvarat. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom den 7 november 2018 om byggande och drivande av en lokal bastu i 

närhet till havsbad på Lövhagen. Förslagsställarna anser att det borde finnas en bastu med tillgång 
till havsbad som är öppen för allmänheten året runt i tätorten Nynäshamn. 

 

Genom medborgarförslaget önskar förslagsställarna besked från kommunen om i vilken utsträckning 
kommunen är beredd att medverka till att en bastu på Lövhagen förverkligas. Förslagsställaren 

önskar kommunens ställningstagande gällande följande frågor: 
1. Godkänner kommunen den föreslagna placeringen av bastun? 

2. Är kommunen beredd att samverka med föreningen för att förverkliga idén? 

3. Är kommunen villig att medverka i finansieringen av bastun tillsammans med andra 
organisationer, exempelvis EU-fonder och privata aktörer? 

4. Är kommunen beredd att bekosta anläggningen men överlämna ansvaret för drift till 
föreningen mot ersättning? 

 
När det gäller medborgarförslagets första punkt, om godkännande av placering, får inte fullmäktige 

ge samhällsbyggnadsnämnden instruktioner i bygglovsfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 

sitt reglemente fullgöra de uppgifter som enligt plan- och bygglagen ankommer på kommunen, med 
undantag för de uppgifter som ankommer på kommunstyrelsen. Med anledning av detta kan 

fullmäktige uttala sig om lämpligheten/viljan att utreda placering av bastu på en viss plats, men om 
frågan ska tolkas som att förslagsställaren vill ha ett bindande besked om byggnation får ske på viss 

plats är detta inte möjligt eftersom bygglovsfrågor är förbehållna samhällsbyggnadsnämnden.    

 
Gällande den fjärde punkten kan ett upplägg där driften överlämnas till en förening mot ersättning 

utgöra ett kontrakt som ska upphandlas enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, 
eller kommunens riktlinjer för upphandling. Kontraktsvärdet styr hur förfarandet kan ske, men 

oavsett kontraktsvärde ska de grundläggande principerna för upphandling beaktas. Det är därför 
inte möjligt att i nuläget ta ställning till frågan om kommunen är beredd att överlåta till en viss 

förening att sköta driften mot ersättning. 

 
När det gäller den andra och tredje frågan har kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

under våren 2021 beslutat att ge kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen i 
uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen. Framtagandet av en utvecklingsplan har sin 

grund i det stora engagemang för området som finns bland både förtroendevalda, invånare, företag 

och organisationer för hur området ska utvecklas. Genom utvecklingsplanen ska det tas ett samlat 
grepp kring frågan om hur Lövhagen ska utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett friluftsområde 

med hög kvalitet. I arbetet med utvecklingsplanen ska frågan om bastu beaktas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31 anses medborgarförslaget om en 
bastu vid havet besvarat. 



 

PROTOKOLL Sida 37(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31 anses medborgarförslaget om en 

bastu vid havet besvarat. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021, § 302. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  



 

PROTOKOLL Sida 38(38) 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum  

2021-10-14  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 174/21 KS/2021/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Miriam Malm (V) till 

kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) om 
kostnader för marknadshyror i kommunen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om kostnader för marknadshyror i kommunen är 
färdigbehandlad. 

Ärendet 
KS/2020/0014/101–23 
Miriam Malm (V) har den 22 juni 2021 inkommit med en interpellation till ansvarigt kommunalråd 

gällande vad marknadshyror kostar för kommunen. 
 

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) har besvarat interpellationen skriftligt. 

 
Interpellationen debatteras. 

Skickas till 
Akten 

Miriam Malm 

Harry Bouveng 
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