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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 2/22 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - äskande av medel till budget 2022  
§ 3/22 Utvecklad drift och skötsel i hamnområdet  
§ 4/22 Svar på markköpsförfrågan för Paddelhall på Torp 2:18  
§ 5/22 Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att avyttra fastigheten 

Nynäshamn 2:171, Stationshuset 
 

§ 6/22 Uppstart - Utbyggnad Vansta industriområde  
§ 7/22 Undertecknande av handlingar  
§ 8/22 Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 2022  
§ 9/22 Svar på samråd för vindkraftsprojektet Baltic Offshore Delta  
§ 10/22 Utredning av möjlighet att hålla kommunfullmäktige i kommunens egna lokaler  
§ 11/22 Utvärdering av e-förslag som metod för medborgarinitiativ  
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förbundsordning 
 

§ 14/22 Modell av hantering av nya visselblåslagen  
§ 15/22 Svar på ärende om att erbjuda nyanlända svenskundervisning inom en månad  
§ 16/22 Svar på e-förslag - upprustning av kommunens parker och idrottsplatser  
§ 17/22 Inkomna e-förslag  
§ 18/22 
  

Personalfrågor  

§ 19/22  Ställningstagande gällande Alkärrsplans Utvecklings AB  

§ 20/22  Övriga frågor  

§ 21/22  Nästa sammanträde 24 februari 2022 klockan 09.00  
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§ 1/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under § 
20, Övriga frågor: 

1. Patrik Isestad (S) har en fråga om upphandling av konsulter inom socialnämnden. 

2. Patrik Isestad (S) har en fråga om Näringslivets Hus. 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 1–17, 20–21, 19, 18.  
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§ 2/22 KS/2021/0550/041 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - äskande av medel 
till budget 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Avslå Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ytterligare budgetmedel för 
2022 

2. Uppmana Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att se över sin budget 2022 för att se 
om medel kan omprioriteras för önskat ändamål. 

3. Uppmana Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att i samband med uppföljningen efter 
tertial 1 återkomma med information om hur det gått samt om förutsättningarna har eller 
prognostiseras ändras under året till exempel fastställt stöd från extern part. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Efter beslut i Socialnämnden 2020-12-15 implementerades projektet Etableringscentrum vid 
Arbetscentrum i april 2021. I samband med överflyttning av verksamhet och resurser från 
socialförvaltningen till näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen i samband med bildandet av 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, anser Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att 
nämndbidrag inte har överförts i rätt omfattning. Dessutom har Samordningsförbundet Östra 
Södertörn under många år bekostat två tjänster inom sin ordinarie budgetram men på grund av 
försämrade budgetförutsättningar och osäkerheten kring ESF-medel inför 2022 måste kommunen ta 
över finansieringen om verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas. Sammantaget äskar 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2 127 tkr för två heltidstjänster på arbetscentrum, en 
75% tjänst som studie och yrkesvägledare Ung i Nynäs och en heltidstjänst för ledning.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har granskat underlaget för överföringen av medel mellan 
Socialnämnden och Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och anser att det är korrekt utfört. 
Problematiken finns i att Socialnämnden beslutade att fortsätta verksamheten och finansiera den 
delvis med externa bidrag som nu upphört. Att ekonomiska förutsättningar förändras på det sätt 
som beskrivs behöver en nämnd hantera under löpande verksamhetsår genom att aktivt prioritera 
och följa upp verksamhet och ekonomi. I nuläget har knappt en månad passerat av innevarande 
verksamhetsår och kommande uppföljningar efter april och augusti får utvisa hur väl nämnden 
lyckas med sitt arbete eller om behovet av ytterligare medel kvarstår.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Avslå Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ytterligare budgetmedel för 
2022 

2. Uppmana Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att se över sin budget 2022 för att se 
om medel kan omprioriteras för önskat ändamål. 

3. Uppmana Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att i samband med uppföljningen efter 
tertial 1 återkomma med information om hur det gått samt om förutsättningarna har eller 
prognostiseras ändras under året till exempel fastställt stöd från extern part. 
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ytterligare 
budgetmedel för 2022. 

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
begäran om ytterligare budgetmedel för 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Beslut NAN §46, 2021-12-22 
Beslut SON § 162, 2020-12-15 - Implementering av arbetsmarknadsinsatser riktade till 
nyanlända på Etableringscentrum efter projektavslut 
Tjut - Implementering av arbetsmarknadsinsatser riktade till nyanlända på 
Etableringscentrum efter projektavslut. 
Implementering av EtC slutversion 
Etableringscentrum slutrapport 2021-06-17 

Skickas till 
Akten 
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§ 3/22 KS/2021/0292/149 

Utvecklad drift och skötsel i hamnområdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att i en första etapp av uppdraget överföra ägande av hamnbodarna till mark och 
exploatering.  

- att ge förvaltningen i uppdrag att i en andra etapp söka extern aktör för uppdrag inom 
teknisk förvaltning av mark och exploateringsenhetens fastigheter i hamnområdet på 
marknadsmässiga grunder och återkomma till kommunstyrelsen med förslag till avtal. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att ge förvaltningen i uppdrag att:  

- ta fram beslutsunderlag i enlighet med uppdragets intentioner, det vill säga att lägga ut drift 
och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av hamnområdet, till extern aktör.  

- detta ska ske på marknadsmässiga grunder och minst bära sina egna kostnader och kan, 
beroende på avtal och andra förhållanden, ske i etapper.  

- säkerställa kommunens rådighet över området genom beaktande av regelverken för 
besittningsskydd.  

- uppdraget avgränsas till att omfatta den mark och de fastigheter som ligger öster om 
järnvägsspåret, och inkluderar samt avgränsas av parkeringen utanför Hamnbodarna i norr 
och av Frejas Holme i söder, samt att det inte inkluderar bryggor, kajer och 
gästhamnsverksamheten kopplade till dessa 

Enheten för mark och exploatering, tillsammans med näringslivsenheten och fastighetsavdelningen, 
har undersökt hur uppdragets intentioner bäst kan uppnås.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att i en första etapp av uppdraget överföra ägande av hamnbodarna till mark och 
exploatering.  

- att ge förvaltningen i uppdrag att i en andra etapp söka extern aktör för uppdrag inom 
teknisk förvaltning av mark och exploateringsenhetens fastigheter i hamnområdet på 
marknadsmässiga grunder och återkomma till kommunstyrelsen med förslag till avtal. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och yrkar att hamnverksamheten 
med drift och ekonomi flyttas till kommunens gästhamnsverksamhet. 

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och att 
hamnverksamheten med drift och ekonomi flyttas till kommunens gästhamnsverksamhet. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
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§ 4/22 KSFA/2021/0288/253 

Svar på markköpsförfrågan för Paddelhall på Torp 2:18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå markköpsförfrågan för paddelhall på Torp 2:18. 

Ärendet 
Den 30 november 2021 inkom sökanden med en ansökan om markköp på Torp 2:18 för paddelhall 
samt gym och uthyrningslokal för exempelvis dans eller träningspass.  
Fastigheten Torp 2:18 delas i förvaltning mellan Fastighetsavdelningen och Mark- och 
exploateringsavdelningen. Det aktuella området ingår i Fastighetsavdelnings förvaltningsansvar.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att avslå ansökan då området är ett frimärksområde 
mitt på fastigheten som är en av få platser som lämpar sig för expansion av kommunala 
idrottsverksamheten på området. Nynäshamns kommun bör behålla beslutanderätt för vad som sker 
med marken på lång sikt. 
Ett positivt planbesked har lämnats för Torp 2:10 norr om fastigheten och i den finns in skissat 
gång- och cykelbana tvärs över den önskade ytan. 
 
Torp 2:18 ligger inom primära vattenskyddszonen för Gorrans vattentäkt och marken klassas som 
extremt känslig. VA-avdelningen har i ett PM (MSN/2019/2073/341-1) gjort bedömningen att ingen 
ny exploatering bör tillkomma inom Gorrans primära vattenskyddsområde eller i områden med hög 
eller extrem känslighet mot föroreningar. I PM:et kan läsas ”Enligt Plan- och bygglagen ska marken 
användas till vad den är bäst lämpad för. I detta fall är det den långsiktiga vattenförsörjningen som 
väger tyngst. 2 § i Plan- och bygglagen lyder; Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 
miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862)”. 
 
Att fastigheten ligger inom den primära vattenskyddszonen medför att en eventuell byggnation av 
paddelhall behöver uppfylla vattenskyddsföreskrifterna som innehåller att flertal restriktioner, 
däribland krävs tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och ett förbud finns mot att 
inrätta avloppsanläggning för WC-avlopp med utsläpp till mark eller ytvatten. VA-avdelningen har 
meddelat att dagvattenhanteringen kommer kräva rening och att avloppsledningarna kan komma att 
behöva en pumpstation. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå markköpsförfrågan för paddelhall på Torp 2:18 

Beslutsunderlag 
KSFA/2021/0288/253-1 Ansökan om markköp padelhall Torp 2-181.pdf 
KSFA/2021/0288/253-1 Padel & Gym Sunnerby IP_Karta_LM1.jpg 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 5/22 KS/2021/0461/253 

Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att 
avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171, Stationshuset 
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 § 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till Nynäshamnsbostäder 
AB att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten säljs till 
marknadsmässigt pris. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Nynäshamnsbostäder AB beslutade på sitt sammanträde 2021-09-27 § 28 att begära tillstånd av 
kommunfullmäktige att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 till marknadsmässigt pris. Fastigheten 
Nynäshamn 2:171 är det så kallade ”stationshuset” som ligger vid Nynäshamns station. 2021-10-20 
inkom begäran om tillstånd till kommunstyrelseförvaltningen. Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen behandlade ärendet på sitt sammanträde 2021-11-11.  
 
Enligt detaljplanen har stationshuset beteckningen kulturreservat Q, något som innebär att huset 
ska bevaras. Fasaden ska bevaras i befintligt skick och en viss del av interiörerna i bottenplanet ska 
också bevaras. Enligt detaljplanen är det tillåtet att bygga om huset på så sätt att entrén flyttas till 
baksidan av huset för att det ska göras mer tillgängligt, vid en sådan ombyggnad ska en avvägning 
göras mot bevarandeintresset. 

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

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och yrkar att Nynäshamnsbostäder 
AB eventuellt tidigast kan avyttra fastigheten Nynäshamn 2:17 när planprogrammet är färdigt. 

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och att 
Nynäshamnsbostäder AB eventuellt tidigast kan avyttra fastigheten Nynäshamn 2:17 när 
planprogrammet är färdigt. 

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

Beslutsunderlag 
NYBO – Beslut att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 Stationshuset 
Bilaga 3 
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Skickas till 
Akten 
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§ 6/22 KS/2021/0524/259 

Uppstart - Utbyggnad Vansta industriområde 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Starta upp samhällsbyggnadsprojektet Utbyggnad av Vansta industriområde. 
2. Avsluta investeringsprojektet utbyggnad av dagvattendamm Vansta 3:1, ks § 123, 2021-04-

29. 
3. Bevilja projektet att nyttja driftmedel om två miljoner kronor från kommunstyrelsens 

exploateringsbudget under 2022.  
4. Uppdra till förvaltningen att återkomma med underlag inför investeringsbeslut. 
5. Uppdra till förvaltningen att påbörja försäljning av fastigheter som kan ordna åtkomst från 

befintligt vägnät. Försäljning ska ske via anbudsförfarande. Förvaltningen ska återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal efter genomfört anbudsförfarande. 

6. Uppdra förvaltningen att därefter påbörja friköp av befintliga arrenden till marknadsmässigt 
pris, där förvaltningen anser det möjligt. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade våren 2021 att starta ett investeringsprojekt för nybyggnad av en 
sedan tidigare projekterad dagvattendamm som skulle rena och fördröja dagvattnet från Vansta 
industriområde. Förvaltningen inledde det arbetet med att aktualiseringspröva dagvattenlösningen. 
Det resulterade i två huvudsakliga slutsatser. Dels var dimensioneringen av dagvattenlösningen 
undermålig jämfört med vad som idag är praxis vid nybyggnad av dagvattensystem och dels 
identifierades ett flertal kraftigt fördyrande och tidskrävande risker så som förslaget var utformat.  

Det vidare arbetet har sedan dess fokuserat på att hitta en alternativ lösning som är dimensionerad 
för större flöden och med bättre kostnadsprognos. Förvaltningen utreder nu en lösning där både 
fördröjning och rening i betydligt större utsträckning sker i gatusektionen inne i detaljplanerna. 
Målet är att designen av kommunens anläggning ska säkerställa rening 2-årsregn, fördröjning 10-
årsregn och säkra skyfallsvägar vid 100-årsregn för hela Vansta industriområde. Konsekvensen av 
att största delen av dagvattenlösningarna byggs in i gatusektionen blir att det krävs ett helhetsgrepp 
som då även påverkar körbana och gång- och cykelväg jämfört med den projektering som tidigare 
tagits fram. Förvaltningen bedömer att det bör genomföras som en gemensam om- och utbyggnad 
av detaljplanernas allmänna platsmark. Detta inkluderar då även om- och utbyggnad för delar av 
VA-avdelningens ledningsnät i området.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Starta upp samhällsbyggnadsprojektet Utbyggnad av Vansta industriområde. 
2. Avsluta investeringsprojektet utbyggnad av dagvattendamm Vansta 3:1, ks § 123, 2021-04-

29. 
3. Bevilja projektet att nyttja driftmedel om två miljoner kronor från kommunstyrelsens 

exploateringsbudget under 2022.  
4. Uppdra till förvaltningen att återkomma med underlag inför investeringsbeslut. 
5. Uppdra till förvaltningen att påbörja försäljning av fastigheter som kan ordna åtkomst från 

befintligt vägnät. Försäljning ska ske via anbudsförfarande. Förvaltningen ska återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal efter genomfört anbudsförfarande. 

6. Uppdra förvaltningen att därefter påbörja friköp av befintliga arrenden till marknadsmässigt 
pris, där förvaltningen anser det möjligt. 
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut beträffande punkterna 1–4, samt 
avslag till punkterna 5–6. Patrik Isestad (S) yrkar på tillägget att påbörja försäljning av fastigheter 
samt friköp av befintliga arrenden när underlag inför investeringsbeslut presenterats för 
kommunstyrelsen. 

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut gällande punkterna 1–4. 
2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut gällande punkterna 5–6. 
3. bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande att påbörja försäljningen av fastigheter 
samt friköp av befintliga arrenden när underlag för befintliga investeringsbeslut presenterats för 
kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat att: 
1. bifalla förvaltningens förslag till beslut gällande punkterna 1–4. 
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut gällande punkterna 5–6. 
3. avslå Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1- Översiktskarta Vansta industriområde 

Skickas till 
Akten 
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§ 7/22 KS/2021/0137/002 

Undertecknande av handlingar 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
undertecknas på följande sätt. 

1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av kommunstyrelsens 
ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande i förening med någon av 
kommundirektör, ekonomichef eller redovisningschef.  
 
Låne- och borgensförbindelser får inte undertecknas med stöd av punkterna 2-4. 
 

2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas av 
kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice 
ordförande, kommundirektör, kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef, 
utvecklingschef eller fastighetschef, två i förening. 
 

3. Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott 
undertecknas av arbetsutskottets ordförande, arbetsutskottets vice ordförande, 
kommundirektör, kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef, utvecklingschef 
eller fastighetschef, två i förening. 
 

4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas med 
stöd av delegation, av annan delegat än utskott, undertecknas av delegaten. 
 

5. Är det på annat ställe än i kommunstyrelsens reglemente reglerat hur viss handling ska 
undertecknas har den bestämmelsen företräde. 
 

6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde på det 
sätt kommundirektören bestämmer.  
 

7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande får undertecknas 
innan beslut har fattats. Undertecknandet sker i så fall på det sätt som framgår av punkt 2 
respektive 3.  
 

8. Detta beslut träder i kraft den 1 april 2022, och ersätter då kommunstyrelsens beslut från 
den 29 mars 2017, § 70. 

Ärendet 
I nämndernas reglementen står att: 

• skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren, samt att 

• delegationsbeslut samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning 
därav av undertecknas av delegaten och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill. 

Enligt reglementet får nämnden även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Sådant direktiv, om hur 
handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ska undertecknas, fattade 
kommunstyrelsen beslutade om den 29 mars 2017 § 70. 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 14(30) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Begreppet ”firmateckning” är inte ett begrepp som används inom det kommunalrättsliga området. 
Trots detta förekommer det att både företag och myndigheter fordrar att handlingar ska skrivas 
under av behörig företrädare för kommunen betecknad firmatecknare. Firmateckningsrätten står för 
en representationsrätt utåt, som inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med beslutskompetensen 
hos personen ifråga. En rätt att teckna firma ger alltså en person rätt att teckna avtal, men ger inte 
upphov till någon beslutskompetens vad gäller själva avtalet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
undertecknas på följande sätt. 

1. Beslutade låne- och borgensförbindelser undertecknas av någon av kommunstyrelsens 
ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande i förening med någon av 
kommundirektör, ekonomichef eller redovisningschef.  
 
Låne- och borgensförbindelser får inte undertecknas med stöd av punkterna 2-4. 
 

2. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas av 
kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice 
ordförande, kommundirektör, kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef, 
utvecklingschef eller fastighetschef, två i förening. 
 

3. Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott 
undertecknas av arbetsutskottets ordförande, arbetsutskottets vice ordförande, 
kommundirektör, kanslichef, ekonomichef, personalchef, planeringschef, utvecklingschef 
eller fastighetschef, två i förening. 
 

4. Avtal, skrivelser och andra handlingar än låne- och borgensförbindelser som beslutas med 
stöd av delegation, av annan delegat än utskott, undertecknas av delegaten. 
 

5. Är det på annat ställe än i kommunstyrelsens reglemente reglerat hur viss handling ska 
undertecknas har den bestämmelsen företräde. 
 

6. I övrigt undertecknas handlingar inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde på det 
sätt kommundirektören bestämmer.  
 

7. Avtal villkorade av kommunstyrelsens eller arbetsutskottets godkännande får undertecknas 
innan beslut har fattats. Undertecknandet sker i så fall på det sätt som framgår av punkt 2 
respektive 3.  
 

8. Detta beslut träder i kraft den 1 april 2022, och ersätter då kommunstyrelsens beslut från 
den 29 mars 2017, § 70. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut från den 29 mars 2017 § 70 – Undertecknande av handlingar 

Skickas till 
Akten 
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§ 8/22 KS/2021/0541/344 

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna revideringar och 
utökningar av den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde enligt bifogat beslutsunderlag, 
daterat 2021-11-11. 

Ärendet 
En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och 
avlopp (spillvatten och dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen 
ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser.  
 
VA-anläggningens verksamhetsområde i Nynäshamns kommun finns beslutade sedan tidigare och 
behöver nu utökas eftersom ny bebyggelse ansluten till kommunalt vatten och avlopp har tillkommit 
eller är på gång. Revidering behövs också i enstaka fall. Mot bakgrund av detta beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2021 § 275 föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna revideringar och utökningar av den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde 
enligt bifogat beslutsunderlag, daterat 2021-11-11.  
 
Ändringarna som föreslås finns i medföljande kartbilagor och gäller följande områden: 

• Källberga - nytt verksamhetsområde på grund av exploatering, etapp 1 Ängen 
• Nynäshamn - utökning på grund av exploatering av Norviks hamn och Kalvö industriområde 

och revidering  
• Ekeby - nytt verksamhetsområde på grund av föreläggande från Länsstyrelsen om 

inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Ekeby. Verksamhetsområdet 
omfattar alla fastigheter som är anslutna till den gemensamma avloppslösningen i Ekeby. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna revideringar och 
utökningar av den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde enligt bifogat beslutsunderlag, 
daterat 2021-11-11. 

Beslutsunderlag 
SBN § 275 Ekeby_VO 
SBN § 275 - Källberga_VO_etapp_Ängen 
SBN § 275 Nynäshamn_VO 
SBN 2021-12-07 § 275 
SBN Tj - Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 2022 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 9/22 KS/2021/0531/422 

Svar på samråd för vindkraftsprojektet Baltic Offshore Delta 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Njordr Offshore Wind AB (hädanefter ”bolaget”) avser att ansöka om tillstånd enligt lagen om 
Sveriges ekonomiska zon (1992:1140) samt lagen om kontinentalsockeln (1966:314) för att uppföra 
vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta inom Sveriges ekonomiska zon. Som mest planeras 300 
vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den planerade verksamheten antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför bolaget måste hålla ett avgränsningssamråd. Samrådsprocessen 
kommer att efterföljas av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Bolaget avser nu inhämta 
yttranden gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning, samt om den planerade 
verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter planerad verksamhet kan 
antas medföra direkt eller indirekt. 
 
Projektområdet för Baltic Offshore Delta ligger som närmast cirka 55 kilometer från land 
(Sandhamn, Värmdö kommun) och som närmast knappt sju kilometer sydost om Sveriges 
territorialgräns (se bild på nästa sida). Projektområdet ligger i ett havsområde med få utpekade och 
skyddade motstående intressen. Det berör dock en farled av riksintresse för sjöfart och 
sammanfaller med tre registrerade kulturhistoriska lämningar. Med undantag för sjöfart och 
yrkesfiske är övriga väsentliga riksintresseområden, såsom för försvar, natur- och kulturmiljö och 
rekreation belägna väster om projektområdet. 
 
Fördjupade utredningar gällande i huvudsak bottenförhållanden, naturvärden, fågelliv och 
marinarkeologi kommer att genomföras inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. 
Utredningarna kommer, tillsammans med synpunkter från samrådet, att ligga till grund för slutlig 
utformning av vindkraftsanläggningen och utgöra grunden för den miljökonsekvensbeskrivning 
som tas fram som underlag för tillståndsansökan. Utifrån den information som nu finns att tillgå är 
bolagets bedömning att projektets mest väsentliga negativa miljöeffekter utgörs av en eventuell 
påverkan på marint djurliv, sträckande fågel och sjöfart. Denna bedömning kan dock komma att 
förändras utifrån resultaten av planerade utredningar. 

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
BalticOffshoreDelta_samråd 
Bilaga 3. Ljudberäkningar_NORD2000 
Bilaga 4. Ljudberäkningar_Danish2019 
Bilaga 5. Fotomontage 

Skickas till 
Akten 
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§ 10/22 KSFA/2021/0128/060 

Utredning av möjlighet att hålla kommunfullmäktige i 
kommunens egna lokaler 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen   

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se uppdraget att utreda möjliga 
lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens egna lokaler som 
genomfört.  
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering för anpassningar av lokaler i 

Kulturskolan. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 12 juni 2020 inkom Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) med en motion om att se 
över sammanträdeslokal för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. I motionen yrkar de på att:   

1. ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjliga lokaler för kommunfullmäktiges 
sammanträden.   

2. den berörda förvaltningen ser över de ekonomiska vinsterna med att använda kommunens 
egna lokaler till kommunfullmäktige.   

3. flytta kommunfullmäktiges sammanträde till en lämplig lokal i kommunens egna bestånd 
snarast möjligt.   

Motionen bifölls i kommunfullmäktige den 2020-10-15.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 2020-09-10 uppdrag enligt:   
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka lokaler i kommunens 

bestånd som kan användas för kommunfullmäktiges sammanträden, samt   
2. ser över den ekonomiska vinsten i att använda dessa lokaler   

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlät uppdraget till kommunstyrelsens Kansliavdelningen i 
och med att Fastighetsavdelningen till årsskiftet flyttades över till Kommunstyrelseförvaltningen. 
Kansliavdelningen har genomfört en utredning av kommunens egna lokaler och 
Fastighetsavdelningen arbetar nu vidare med det underlaget.   

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett Utsikten och Kulturskolan som möjliga alternativ till lokal för 
kommunfullmäktigesammanträden. Förvaltningen anser att Kulturskolan är lämpligast men för att 
utreda de ekonomiska vinsterna med en flytt behöver en projektering göras för renovering och 
anpassning på Kulturskolan. 

Under 2022 kommer en fördjupad undersökning att genomföras och vid behov genomförs 
projektering av förfrågningsunderlag. Fastighetsavdelningen bedömer att lokalerna i Kulturskolan 
behöver anpassas genom teknisk uppdatering och viss tillgänglighetsanpassning. Det skulle 
möjliggöra en färdig möblering som inte behöver ställas i ordning till varje möte och ett förberett 
ljudsystem och videoinspelning vilket är mer tidseffektivt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen   

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se uppdraget att utreda möjliga 
lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens egna lokaler som 
genomfört.  

2.  
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering för anpassningar av lokaler i 
Kulturskolan. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras och att förvaltningen ska återkomma till 
kommunstyrelsen med kostnadsbeskrivning för att genomföra ambulerande fullmäktige i alla 
kommundelarna. 

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska återremitteras och att 
förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med kostnadsbeskrivning för att genomföra 
ambulerande fullmäktige i alla kommundelarna 

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

Beslutsunderlag 
Möjliga lokaler för kommunfullmäktige 

Skickas till 
Akten  
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§ 11/22 KS/2019/0543/061 

Utvärdering av e-förslag som metod för medborgarinitiativ 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Att föreslå fullmäktige att e-förslag ska ersätta medborgarförslag som metod för 
medborgarinitiativ.  

2. Att föreslå fullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för uppföljning och 
revidering av villkoren för e-förslag i enlighet med bilaga 1.  

3. Att föreslå fullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att uppdatera reglementen och 
arbetsordningar så att medborgarförslag ersätts med e-förslag, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan.    

Ärendet 
Försöket med e-förslag har nu pågått i ett år och ett beslut om att permanenta eller avveckla e-
förslag måste fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen gjorde under hösten 
2021 en uppföljning av försöket. Resultatet visar att intresset för e-förslag har varit stort. När 
uppföljningen gjordes hade 155 e-förslag publicerats på webbsidan, detta kan jämföras med 35 
medborgarförslag år 2020 och 55 medborgarförslag år 2019. Även antalet röster har varit stort. Det 
förslag som väckt mest engagemang hos medborgarna har samlat över 300 röster. 

Variationen av inlämnade förslag har varit stor men arbetsbelastningen för att hantera och 
administration har inte varit jämnt fördelad över nämnderna. Flest förslag har rört 
kommunstyrelsens och kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.En central del i 
uppföljningen har varit att fånga upp hur förvaltningarna anser att försöket har fallit ut. Samtal har 
därför förts med förvaltningarnas nämndsekreterare och moderatorn på 
kommunstyrelseförvaltningen. Återkopplingen som har givits i samtalen är att försöket i början 
krävde mycket administration men att det i nuläget upplevs hanterbart tack vare etablerade rutiner 
men också som en följd av ett minskat inflöde av nya förslag. Samtliga tillfrågade i uppföljningen 
förespråkar e-förslag som metod för medborgarinitiativ.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Att föreslå fullmäktige att e-förslag ska ersätta medborgarförslag som metod för 
medborgarinitiativ.  

2. Att föreslå fullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för uppföljning och 
revidering av villkoren för e-förslag i enlighet med bilaga 1.  

3. Att föreslå fullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att uppdatera reglementen och 
arbetsordningar så att medborgarförslag ersätts med e-förslag, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan.    

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Utvärdering av e-förslag som metod för medborgarinitiativ i Nynäshamns kommun  
 

Skickas till 
Akten  
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§ 12/22 KS/2021/0515/210 

Svar på remiss - Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget. 
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget. 

Ärendet 
Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en 
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033. Planeringen av den statligt ägda transportinfrastrukturen sker på två nivåer, via länsplanen 
samt nationell plan. Nationell plan upprättas av Trafikverket och beskriver investeringar i det 
nationella vägnätet. Länsplanerna upprättas av regionerna i Sverige och beskriver investeringar för 
statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering till regional kollektivtrafik och kommunalt 
vägnät. 

Södertörnskommunernas yttrande 
I Södertörnskommunernas yttrande anges följande som prioriterade investeringsobjekt i nationell 
plan: 

• Full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn inom planperioden är nödvändig för att  
stödja den nationellt prioriterade överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart och 
därmed kraftfullt bidra till klimatomställningen.  

• Ny passage av Södertälje kanal är en förutsättning för näringslivets fortsatta tillväxt och 
kompetensförsörjning i Stockholm-Mälarregionen. Motorvägsbron E4/E20 över Södertälje 
kanal är en av landets mest sårbara vägsträckor och dagens situation med endast en 
passage medför att viktiga samhällsfunktioner riskerar att slås ut. Medel måste avsättas i 
nationell plan.  

• Nya spår på sträckan Järna-Flemingsberg behövs för att säkra kapaciteten i Ostlänkens 
förlängning. Fortsatt utredning behövs och spårdragningen måste ta hänsyn till regionala 
nyttor, näringslivets behov av kompetensförsörjning och väl fungerande arbetspendling 
genom ett stopp i Södertälje Syd.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget. 
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Kommunens yttrande 
Södertörnskommunernas yttrande 
Missiv förslag till nationell plan 
Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 

Skickas till 
Akten  
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2022-02-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13/22 KS/2021/0547/179 

Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns 
brandförsvarsförbunds förbundsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga 1, Promemoria översyn av Södertörns 
brandförsvarsförbunds förbundsordning, som Nynäshamns kommuns yttrande över uppdrag om 
översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning, och överlämnar den till direktionen för 
Södertörns brandförsvarsförbund. 

Ärendet 
Den 17 september 2021 § 70 behandlade direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund ett 
ärende om översyn av dess förbundsordning. Av ärendet framgår att brandförsvarsförbundet ser ett 
behov av att gå igenom förbundsordningen och dess principer för styrning, finansiering och 
organisationens uppdrag. Förbundsdirektionen beslutade dock att återremittera ärendet om översyn 
av förbundsordningen till medlemskommunerna i syfte att förankra innehållet med företrädare för 
medlemskommunerna och om nödvändigt anpassa förslaget därefter. Samtliga medlemskommuner 
har därför fått möjlighet att yttra sig över förslaget om att genomföra en översyn av 
förbundsordningen.  
 
Med anledning av brandförsvarsförbundets beslut har Huddinge kommun tagit fram en promemoria 
innehållande bland annat synpunkter och rekommendationer till brandförsvarsförbundet om hur 
översynen bör hanteras. Av promemorian går bland annat att utläsa att då en översyn av 
förbundsordningen inom föreslagna områden innefattar förändringar av principiella frågor och kräver 
beslut i respektive fullmäktige bör ägar- och medlemskommunerna äga processen och vara 
uppdragsgivare. Promemorian föreslår således sammanfattningsvis att medlemskommunerna tar 
över ansvaret för att genomföra översynen och bildar en gemensam styrgrupp som ska beställa, 
finansiera och styra utredningsuppdraget.  
 
Medlemskommunernas kommundirektörer har därefter kommit överens om att föreslå samtliga 
medlemskommuners kommunstyrelser om att ställa sig bakom innehållet i promemorian och 
överlämna den som ett gemensamt svar till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. 
Innehållet i Huddinge kommuns promemoria har därför förts över i en egen skrivelse från 
Nynäshamns kommun och återfinns i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse, Promemoria Översyn av 
Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga 1, Promemoria översyn av Södertörns 
brandförsvarsförbunds förbundsordning, som Nynäshamns kommuns yttrande över uppdrag om 
översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning, och överlämnar den till direktionen för 
Södertörns brandförsvarsförbund. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Promemoria översyn av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning  
Direktionen för Södertörns brandförsvars beslut den 17 september § 70 Översyn av 
förbundsordning: 2021-09-17.pdf (sbff.se) 

Skickas till 
Akten 
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§ 14/22 KS/2022/0018/026 

Modell av hantering av nya visselblåslagen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

- Att anta den föreslagna modellen för visselblåsfunktion, som då ersätter den nuvarande. 
- Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av visselblåsfunktion, 

mottagningsfunktion och funktion för extern utredning.  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen påbörjade en utredning om vilken hantering som krävs i Nynäshamns 
kommun med anledning av den nya visselblåslagen (2021:890). Utredningen har genomförts av en 
arbetsgrupp bestående av Milan Vladušić, säkerhetschef, Åsa Gutesten, HR-strateg och Petra Pilgelt, 
förhandlingschef. Kommunjurist Sanna Jansson har bistått i utredningen. Arbetsgruppen kom fram 
till att en lämplig utformning som kan likna den som Tyresö kommun framlagt till beslut. Därför har 
arbetsgruppen haft Tyresö kommuns utredning som utgångspunkt.    

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- Att anta den föreslagna modellen för visselblåsfunktion, som då ersätter den nuvarande. 
- Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av visselblåsfunktion, 

mottagningsfunktion och funktion för extern utredning.  

Skickas till 
Akten 
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§ 15/22 KS/2021/0242/133 

Svar på ärende om att erbjuda nyanlända svenskundervisning 
inom en månad 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska anses besvarat. 

Ärendet 
 Enligt skollagens 20 kap. 28 § är hemkommunen skyldig att se till att SFI erbjuds de som enligt 20 
kap. 31 § skollagen har rätt att delta i utbildningen. Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som 
möjligt efter att en person fått rätt till SFI, om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna 
påbörjas inom tre månader (20 kap. 29 § 2 st. skollagen). När det gäller personer som omfattas av 
lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller särskilda 
regler. Då ska kommunen aktivt verka för att SFI ska kunna påbörjas inom en månad från det att de 
anmält sig till utbildningen (20 kap. 29 § 3 st. skollagen). 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser utifrån ovan resonemang att förslagsställarens 
yrkanden kan anses besvarade, detta utifrån att: 

1. Kommunen följer gällande regelverk där det framgår att utbildning ska finnas tillgänglig så 
snart som möjligt efter att en person fått rätt till SFI. 

2. Det finns inget krav på personnummer för att få gå SFI, däremot finns krav på att vara 
bosatt i Sverige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Förslag erbjuda anvisande nyanlända svenskundervisning inom 1 månad. 
Beslut – ks § 135 2021-04-29 
Protokollsutdrag nan § 32 2021-11-25 Remissvar 
Protokollsutdrag nan § 32 2021-11-25 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 16/22 KS/2021/0227/061 

Svar på e-förslag - upprustning av kommunens parker och 
idrottsplatser 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att initiera en nämndöverskridande 
projektgrupp som i enlighet med e-förslaget ska verka för att rusta upp kommunens parker och 
idrottsplatser med fungerande ljus samt uppmuntra barn till spontan lek och spontan idrott. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit där förslaget är att kommunen ska rusta upp kommunens parker och 
idrottsplatser med fungerande ljus och uppmuntra barnen till spontan lek och spontan idrott, detta 
för att åt försöka få ett slut på stillasittande barn och ungdomar. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2021-06-03 § 153 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelseförvaltningen för vidare 
utredning och beredning av förslag till beslut. 2021-08-19 översände kommunstyrelseförvaltningen 
ärendet på remiss till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att initiera en nämndöverskridande 
projektgrupp som i enlighet med e-förslaget ska verka för att rusta upp kommunens parker och 
idrottsplatser med fungerande ljus samt uppmuntra barn till spontan lek och spontan idrott. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget 
Protokollsutdrag kfn 2021-11-15 § 102 
Svar på remiss – e-förslag sbn 
Sbn 2021-12-07 § 279 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 17/22 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. Låsta cykel-/mopedgarage vid tågstationerna. 
2. Gång- och cykelväg till Segersängs pendeltågsstation. 
3. Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit tre e-förslag under perioden 7 december 2021 – 16 
januari 2022. E-förslagen har varit publicerat under 3 månader och fått 30 röster eller fler. 
Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget 
eller ej.  
 
E-förslagen innehåller följande information och förslag: 

1. Låsta cykel-/mopedgarage vid tågstationerna 
KS/2021/0533/061-1 
 
Förebygg den enorma mängd cykel samt mopedstölder som är inom kommunen, genom 
låsta cykelgarage. 
  
Se nedan exempel från Kalmar kommun. 
https://kalmar.se/trafik-och-resor/cykel/cykelgarage/kalmar-cykelgarage-vid-stationen.html 
 
Antal röster: 43 
 

2. Gång- och cykelväg till Segersängs pendeltågsstation 
KS/2021/0534/061-1 
 
En gång- och cykelväg från Grödby till Segersängs station skulle möjliggöra för fler att 
pendla till stan utan att vara beroende av bilen. Vid stationen finns redan idag cykelställ, 
men vägen till stationen är extremt riskabel att cykla längs idag. Gång- och cykelvägen 
skulle även knyta ihop Segersäng- Neder Söderby-Grödby-Valsta och uppmuntra till mer 
vardagsmotion och rörelse. 
 
Antal röster: 31 
 

3. Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen 
KS/2022/0074/061-1 
 
Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen, från Grödby till Gamla Kyrkvägen.  
De senaste 6 månader har där skett 2 olyckor, med 3 barn/minderåriga. Hastigheten är 60 
km/t, bör sänkas till 40 km/t. De senaste åren har många barnfamiljer flyttat hit, och på stor 
del av sträckan finns ingen gångstig. 
 
Antal röster: 32 

 

https://kalmar.se/trafik-och-resor/cykel/cykelgarage/kalmar-cykelgarage-vid-stationen.html
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Låsta cykel-/mopedgarage vid tågstationerna. 
2. Gång- och cykelväg till Segersängs pendeltågsstation. 
3. Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Låsta cykel-/mopedgarage vid tågstationerna. 
E-förslag - Gång- och cykelväg till Segersängs pendeltågsstation. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 18/22  

Personalfrågor 
Kommundirektör Carolina Pettersson och personalchef Linn Marsten informerar om aktuella 
personalfrågor.  
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§ 19/22         KS/2018/0426/299 

Ställningstagande gällande Alkärrsplans Utvecklings AB 
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 §  
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§ 20/22 

Övriga frågor 
1. Patrik Isestad (S) har en fråga om upphandling av konsulter inom socialnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan ska komma upp som en informationspunkt på 
kommunstyrelsens sammanträde. 

 

2. Patrik Isestad (S) har en fråga om Näringslivets hus. 
Mikael Persson (L) svarar på frågan. 
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§ 21/22  

Nästa sammanträde 24 februari 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 24 februari 2022 klockan 09.00. 
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