
 

PROTOKOLL Sida 1(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-01-20 
Anslaget sätts upp: 2022-01-25   Anslaget tas ned: 2022-02-16 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 
   Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort och Teams, 2022-01-20 klockan 09.00-12.27. 
Ajournering klockan 10.19-10.30. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 

Deltar på distans: 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) från och med klockan 09.10 §§ 3–23 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 1–2 
Theresia Bergendahl (C) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 1–23

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, kansliavdelningen, b-hus plan 1, 2022-01-24 klockan 15.00 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
justerare sekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Icke tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) §§ 3–23 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Göran Bergander (S) från klockan 09.10 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPIN) från klockan 09.10 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 

Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Claes Kilström, fastighetschef 
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Isa Eriksson, trafikstrateg 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Dan Olén, ekonomichef 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning  
Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 1/22 Fastställande av dagordning 

§ 2/22 Planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i Ösmo 
§ 3/22 Svar på remiss från Region Stockholm - Förslag till Länsplan för regional 

transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033 
§ 4/22 Budgetändring i investering Sunnerby förskola 
§ 5/22 Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvarsförbunds 

förbundsordning 
§ 6/22 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för tillägg av ersättarkvot 
§ 7/22 Svar på väckt ärende om att utlysa klimatnödläge 
§ 8/22 Svar på motion - Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten 

digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över 
§ 9/22 Svar på motion - Råd och inspiration för de som vill bygga på landet 
§ 10/22 Inkomna e-förslag 
§ 11/22 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 12/22 Skrivelser och beslut 
§ 13/22 Kurser och konferenser 
§ 14/22 Cirkulär 
§ 15/22

§ 16/22
§ 17/22
§ 18/22
§ 19/22
§ 20/22
§ 21/22
§ 22/22
§ 22/23

Informationsärende gällande bildande av Naturreservat, Stora Vika Kalkbrott samt 
markförhandling 
Fastighetsavdelningens utvecklingsarbete 
Återrapportering konceptförskola Humlan 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
Näringslivsfrågor 
Kansliavdelningen informerar 
Kommundirektören informerar 
Övriga frågor 
Nästa sammanträde 17 februari 2022 klockan 09.00 
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 1/22

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under § 22, Övriga 
frågor: 

1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende om ombildning av huvudmannaskap för 
vägnätet i Sunnerby industriområde.

2. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om att gymnasiet måste får mer resurser.
3. Patrik Isestad (S) önskar diskutera säkerhetsläget.
4. Janice Boije Junerud (S) önskar information om kostnaden för isbanan på 

Stadshusplatsen.

Ärendena hanterades i ordningen: §§ 1–5, 8, 6, 7, 9–23. 
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§ 2/22 KS/2021/0405/214 

Planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i Ösmo 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planbesked för fastigheten Vansta 5:6. En ny detaljplan beräknas 
kunna antas år 2030.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN) och Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

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

Ärendet 
Ketra Bygg och Mark AB har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i 
Ösmo. Fastigheten ligger öster om järnvägen, ungefär mitt emot det gamla stationshuset.  

En tidigare ansökan om planbesked för samma fastighet behandlades och avslogs av 
kommunstyrelsen den 23 juni 2021. Förslaget var då att bygga ett flerfamiljshus i fyra våningar med 
cirka 20 lägenheter. Den nya ansökan är mindre detaljerad och anger inget våningsantal. En 
byggnadsyta på 250–300 kvadratmeter föreslås. Fastigheten är totalt 905 kvadratmeter stor. 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av följande alternativ: 
1. Ansökan om planbesked avslås.  
Eller 
2. Kommunstyrelsen ger planbesked för fastigheten Vansta 5:6. En ny detaljplan beräknas kunna 
antas år 2030.  

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens alternativ 2: att kommunstyrelsen ger planbesked för 
fastigheten Vansta 5:6. En ny detaljplan beräknas kunna antas år 2030. 

Patrik Isestad (S), Johann Wolf (SD) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till alternativ 1: att ansökan 
om planbesked avslås. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till att ge planbesked för fastigheten Vansta 5:6 eller bifall till att ansökan om planbesked 
avslås. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att ge planbesked för fastigheten Vansta 5:6. 

Omröstning begärd. 
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Omröstningsproposition 
Bifall till att ge planbesked för fastigheten Vansta 5:6 ställs mot bifall till att ansökan om planbesked 
avslås. Ja-röst för bifall till att ge planbesked för fastigheten Vansta 5:6 och nej-röst för att ansökan 
om planbesked ska avslås. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M) X  
Mikael Persson (L) X  
Agneta Tjärnhammar (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Tony Nicander (V) X  
Lena Dafgård (SN)  X 
Johann Wolf (SD)  X 

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att ge 
planbesked för fastigheten Vansta 5:6. En ny detaljplan beräknas kunna antas år 2030. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 
PM om planbesked Vansta 5:6 
 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sökanden 

  



Nynäshamn, 2022-01-20 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 2/22  

2/22 Planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i Ösmo. 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar på att ansökan om planbesked 
avslås. 

Utvecklingen av Ösmo kommer att ske i stor skala med en fördubbling av 
invånarantal och den utvecklingen ser Socialdemokraterna framemot men för att 
bygga ett samhälle som håller ihop och är attraktivt att leva i behöver 
grundförutsättningar utredas. Det är inte en hållbar och ansvarsfull politik att 
godkänna lösryckta planer när ett helt samhälle ska byggas.  

Nu pågår arbetet med att revidera kommunens översiktsplan som skall vara 
vägledande för kommunens fortsatta utveckling för det kommande byggandet fram 
till 2040, det arbetet behöver blir klart innan nya planer kan godkännas.  

Vi socialdemokrater har i vårt samhälsbyggnadsprogram ”Människan i centrum när 
hela kommunen utvecklas” beskrivit våra idéer om hur detta skall ske. 
Ösmo har i regionplan 2050 pekats ut som en landsbygdsnod, vilket innebär att det 
skall finnas skolor och handel samt viss annan service samt att det är en byttes punkt 
för kollektivtrafiken. Nu pågår planeringen för de första delarna av centrala Ösmo. 

Vi socialdemokrater tog redan 2019, tillsammans med arkitekten Kjell Forshed, fram 
ett förslag på hur detta skulle ske. Mycket av det har sedan legat till grund för det 
förslag som de boende och föreningslivet i Ösmo ställt sig bakom, och som väntar 
på att bli förverkligat. 

Vi ser nu, efter flera års planarbete, att det behövs en ny översiktlig plan över 
hela Ösmo! En plan som tar hänsyn till den planerade tillväxten för 
kommundelen. Dagens 5 000 invånare planeras att fördubblas och till det kommer 
alla som, redan idag och även i framtiden, kommer att ha Ösmo som 
sin centralort. För handel, service och för omstigning till kollektivtrafiken. 
Den nya översiktliga planen måste ta hänsyn till behovet av skolor och förskolor, 
bostäder för våra ungdomar och äldre, bostäder med en kostnad som såväl 
ungdomar och äldre har råd att bosätta sig i. Den måste även lösa behovet 
av infartsparkeringar, tillgången till handel och annan service. Planen måste också 
utgå från de nya krav som ställs på samhället för att klara nya klimatkrav, med 
lösningar för så väl skyfall som extrem torka. 

Bilaga A



2(2) 

Vi ser redan nu hur exempelvis badplatsen vid Muskan stoppats, då 
föroreningarna från det dagvatten som tidigare släppts ut i sjön varit för 
höga. Vatten- och avloppssystemet är föråldrat och måste byggas ut. 

Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen 

Patrik Isestad 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-01-20

Särskilt yttrande beträffande planbesked för Vansta 5:6

Bakgrund
Ärendet gäller att fastighetsägaren till fastigheten Vansta 5:6 öster om Ösmo station har ansökt om planbesked för
att möjliggöra byggande av ett flerbostadshus.

En tidigare ansökan om planbesked för samma fastighet behandlade och avslog av kommunstyrelsen den 23 juni
2021. Förslaget var då att bygga ett flerfamiljshus på fyra våningar med cirka 20 lägenheter. Den nya ansökan är
mindre detaljerad och anger inget våningsantal. En byggnadsyta på 250-300 kvadratmeter föreslås. Fastigheter är
totalt 905 kvadratmeter stor och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Det är rimligt att anta att behovet av infartsparkeringar i samhället Ösmo kommer att öka i samband med bland
annat bostadsutvecklingen i Källberga och det stora antalet bostäder som ska byggas i de södra och centrala
delarna av samhället Ösmo.

Vi är positiva till en utveckling av samhället Ösmo, som har stor potential att växa under de kommande årtionden.
Den utgör en viktig utvecklingsort i den översiktliga planeringen av vår kommun och pekas ut som landsbygdsnod i
den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Eftersom kommundelen Ösmo står inför en mycket stor utveckling är
det också viktigt att ta ett helhetsperspektiv på hela utvecklingen av kommundelen Ösmo. Detta helhetsperspektiv
saknas för närvarande. Vi bedömer därför att det inte går att ge positivt planbesked för en sådan liten yta med
förhållandevis litet antal bostäder, som i ett senare skede kan visa sig blockera fortsatt genomtänkt långsiktig
utveckling av kommundelen Ösmo.

Yrkande
Sorundanet Nynäshamns kommunparti yrkar därför:

1. att ansökan om planbesked avslås.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
i Barn- och utbildningsnämnden
samt i Kommunfullmäktige

💮 Sorundanet Nynäshamns
kommunparti

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

Bilaga B



Ersättaryttrande

Kommunstyrelsen 20/1 2022

§2 Planbesked för fastigheten Vansta 5:6 i Ösmo
Miljöpartiet ställer sig tveksamma till utveckling av en fastigheter som inte finns med i
översiktsplanen, vilket i sin tur kan skapa problem framöver.

Emma Solander

Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

Bilaga C
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§ 3/22 KS/2021/0473/219 

Svar på remiss från Region Stockholm - Förslag till Länsplan 
för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

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

revideringen att i kommunens yttrande lägga till text om att se över genomfarten för väg
546 genom Grödby.

Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
I juni 2021 fick Region Stockholm genom regeringsdirektiv i uppdrag att revidera nuvarande 
länsplanen. Den föreslagna totala ramen för kommande planeringsperiod 2022 - 2033 är 10 088 
miljoner kronor. En stor del av planen är låsta till flertalet förhandlingar och överenskommelser. 
Region Stockholm är den organisation som ansvarar för att upprätta och fastställa länsplan för 
Stockholms län.  

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. 

Region Stockholm har identifierat sex huvudprinciper för att visa en tydlig riktning för revideringen 
av länsplanen: 

1. Tät och flerkärnig struktur med effektiva bytespunkter och tvärförbindelser
2. Hög tillgänglighet med kollektivtrafiken som norm
3. Utnyttja befintlig transportinfrastruktur smart och effektivt
4. Utbyggnad av det regionala cykelvägnätet
5. Stimulera hållbara godstransporter och välfungerande nyttotrafik
6. Öka samverkan och samfinansiering

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.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande förslag utan eget ställningstagande: 
1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget.

Samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget.

Yrkanden 
Ordförande (M) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Lena Dafgård (SN) yrkar att text om att se över genomfarten på väg 546 genom Grödby ska läggas 
till i kommunens yttrande. 

Patrik Isestad (S) och ordförande (M) yrkar bifall till Lena Dafgårds (S) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande att i 
kommunens yttrande lägga till text om att se över genomfarten på väg 546 genom Grödby. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut med Lena Dafgårds (SN) 
tilläggsyrkande att i kommunens yttrande lägga till text om att se över genomfarten på väg 546 
genom Grödby. 

Beslutsunderlag 
Missiv länsplan 2022–2033 
Remiss om förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033 
Kommunens yttrande  
Södertörnskommunernas yttrande länsplan 

Skickas till 
Akten  
Region Stockholm 
Södertörnskommunerna 
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§ 4/22 KSFA/2021/0261/290 

Budgetändring i investering Sunnerby förskola 
Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för att bygga en konceptförskola i Sunnerby till  

 tas från 
investeringsramen KS fastighet 2022–2025. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D. 

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

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 § 46 att ge miljö och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att projektera och påbörja byggnation av en ny konceptförskola i Sunnerby och ianspråktog 
en budget på . Kommunstyrelseförvaltningen har övertagit uppdraget 
sedan Fastighetsavdelningen flyttades från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört projekteringen och upphandling av 
nya förskolan. Det är en konceptförskola lik Cykelskogen för 6 avdelningar som skall byggas på 
fastigheten Sunnerby 1:303 i Sorunda, längs Carl Bondes väg och nordöst om Sunnerbyskolan.  

Inkomna anbud är högre än budget och medför att budgeten behöver utökas. Ursprunglig budget 
togs fram för två år sedan, innan covid-19-pandemin, sedan dess har priser för byggnation ökat 
markant.  

Prognosen för projektet ä  
nder 2021. Det är en ökning med  

. Finansiering sker genom att ianspråkta 
 kronor investeringsmedel ur investeringsramen KS fastighet 2022–2025.  

Kapitalkostnaden år ett kommer att hamna på .  
Avdelningens driftbudget beräknas belastat med  för byggherrekostnader år 
2022 och  år 2023, sammanlagt  för hela projektet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för att bygga en konceptförskola i Sunnerby till  

tas från 
investeringsramen KS fastighet 2022-2025. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för att bygga en konceptförskola i Sunnerby till  

tas från 
investeringsramen KS fastighet 2022–2025. 
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Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet återremitteras: 
1. för att en jämförelse ska göras mellan kostnaderna (inklusive kostnader för tillfälliga moduler) och
byggtiden för:

a. permanent modulbyggd förskola genom avrop från SKR:s ramavtal
b. platsbyggd förskola

2. att det utreds hur många förskoleplatser som behövs i Sorunda kommundel nu 2022 och de
närmaste 10 åren.

Tony Nicander (V) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 

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

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras.
2. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.

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

1. ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärd.

Omröstningsproposition 
Bifall till att ärendet avgöras idag ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras. Ja-röst för bifall 
till att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

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

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

Proposition, fortsättning 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att: 

2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsunderlag 
Preliminär betalplan Sunnerby konceptförskola 2021-12-09 
Investeringskalkyl Sunnerby konceptförskola 

Skickas till 
Akten 
Projektledaren 
Fastighetschef 
Ekonomi 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-01-20

Särskilt yttrande beträffande budgetändring i investering Sunnerby förskola

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut den 16 april 2020 § 46 om att den nya Sunnerby förskola skulle
byggas som en platsbyggd förskola. Vid upphandlingsförfarandet har det visat sig att en platsbyggd
förskola blir avsevärt mycket dyrare på grund av ökade byggkostnader jämfört med vad den beräknade
kostnaden var 2020. Förvaltningen föreslår därför en utökad budget.

År 2019 var prisbilden för en förskola byggd med permanenta moduler mindre än hälften, ca 19 mkr1

jämfört med den föreslagna platsbyggda förskolan, som enligt uppgift skulle kosta ca 46 mkr kronor.
Redan då kunde minst två förskolor byggas för samma kostnad. En normal leveranstid för permanenta
förskolemoduler är ca 8-10 månader från kontraktsskrivning till slutbesiktning och inflytt. Detta innebär
att de tillfälliga modulerna, som behövs för att ersätta Sunnerby förskola, bara behöver hyras under ca
8-10 månader i stället för två år, vilket innebär en minskad kostnad.

Alternativ - permanenta moduler
Andra kommuner runt omkring vår kommun, till exempel Huddinge, Botkyrka, Haninge och Salem har
gått över till att bygga förskolor som permanenta moduler med avrop från något av SKR:s ramavtal.
Orsakerna är bl.a. bättre pris, bättre förutsägbarhet både när det gäller pris och leveranstid, bättre
flexibilitet (det är lättare att komplettera med fler moduler om antalet barn ökar) samt att moduler ger
högre kvalitet, eftersom de byggs i fabrik utan påverkan av väder och vind.

Nu har det gått två år sedan beslutet i kommunfullmäktige och det finns fortfarande inte ens någon
beställning på en förskola i Sunnerby.

Eftersom det har gått så lång tid, bedömer vi att det också är viktigt att nu ta reda på om antalet
förskolebarn som ska få plats i den nya förskolan i Sunnerby har ökat sedan beslutet togs 2020. Detta
för att säkerställa att vår kommun kan erbjuda förskoleplats till alla som behöver det i Sorunda. Vi har
översiktligt undersökt hur det ser ut och resultat visar följande: Det är 13 barn från pedagogisk omsorg i
Sorunda som ska omplaceras till hösten 2022, Fagervik och Sunnerby förskolor är fulla (96
barn/förskola) och det är minst 40 barn på kö till dessa förskolor. Det är dessutom 78 barn på kö till en

1 Eftersom priserna är från 2019, kan man räkna med cirka 2% högre kostnad för 2020.

💮 Sorundanet Nynäshamns

kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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fristående förskola och vi har inga uppgifter beträffande kön den andra fristående förskolan. Vi bedömer
därför att kapaciteten för den nya förskolan behöver utökas.

Vi anser att det finns många fördelar med att bygga med permanenta moduler jämfört med platsbyggt:

1. högre kvalitet eftersom de byggs i fabrik under kontrollerade former oberoende av väder.

2. ökad flexibilitet och förskolan kan byggas ut eller minskas i storlek beroende på varierande antal
barn.

3. lägre pris och därför god ekonomisk hushållning med skattemedel.

4. enklare och snabbare upphandling samt inflyttning, vilket är mycket viktigt i detta kritiska läge.

5. likvärdig livslängd.

6. bättre förutsägbarhet när det gäller leveranstid, kostnader och kvalitet.

Yrkande
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att ärendet återremitteras:

1. för att en jämförelse ska göras mellan kostnaderna (inklusive kostnader för tillfälliga moduler) och
byggtiden för:

a. permanent modulbyggd förskola genom avrop från SKR:s ramavtal

b. platsbyggd förskola

2. att det utreds hur många förskoleplatser som behövs i Sorunda kommundel nu 2022 och de
närmaste 10 åren.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn- och utbildningsnämnden
i Kommunfullmäktige samt
ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

2021-01-20 💮 Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
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Nynäshamn, 2022-01-20 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 4/22  

4/22 Sluten: Budgetändring i investering Sunnerby 
förskola
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar att investeringen återremitteras.  

Våren 2018 upptäcktes betydande brister i inomhusmiljön i Sunnerby förskola. Den 
evakueringsplan vilket Nynäshamns kommun tidigare arbetade efter var att flytta 
Sunnerby förskolan in i Sunnerbyskolan. Under 2019, vandrade ärendet runt mellan 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Barn-och utbildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Ärendet om att evakuera och 
iordningställa nya lokaler återremitterades flertalet gånger efter att kostnadsrapport 
genom en ÅF-kalkyl blev känd och pekade på att kostnader för renovering av 
Sunnerbyskolan var enorma (cirka 178 mnkr) och befarades bli Stockholmsregionens 
dyraste skolbyggnad per kvm. 

Redan den 25 april (25 april 2019 kommunstyrelsen ärende §102/19), yrkade 
Socialdemokraterna på att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med andra 
berörda förvaltningar skyndsamt ta fram tillfälliga lokaler för verksamheten i 
Sunnerby förskola.  

Vidare under samma ärende yrkade socialdemokraterna att förvaltningen ges i 
uppdrag att i samverkan med andra berörda förvaltningar påbörja projektering för en 
ny förskola i Sorunda. Nuvarande lösning är att tillfälliga moduler finns etablerade 
för Sunnerby förskola och politiken har därefter beslutat att uppföra en platsbyggd 
förskola. Detta har nu visat sig bli betydligt dyrare än att etablera en SKR 
konceptförskola.   

Flera kommuner använder idag SKR konceptförskola som levererar moderna 
modulbyggnader för förskolor och skolor. Kostnader för sådana byggnader skulle 
ligga väsentligt lägre än vad kostnaden för renovering av befintlig byggnad samt 
billigare än att plats bygga förskola enligt kommunens egen ritade förskole byggnad. 

Det har nu visat sig att kommunens förskole byggnad kommer bli mer än  
 dyrare än beräknat. Ett sådant beslut behöver därför innan det beslutas 

utredas för att kunna jämföras mellan olika alternativ.  

Bilaga E
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Ett betydande investeringsbeslut beslut skall även ta hänsyn till de 
befolkningsprognoser som gäller för de närmsta åren fram till år 2030, och hur de 
kommer att påverka behovet av skollokaler i kommundelen.  

Socialdemokraterna anser därför att återremissen ska svara på: 

- att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda
förvaltningar skyndsamt presentera kostnadskalkyl för en ny förskola i
Sorunda enligt SKR konceptförskola.

- att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda
förvaltningar utreda ekonomiska och andra konsekvenser av att bygga en ny
skola samt förskola. Utredningen skall bland annat ta hänsyn till
befolkningsprognoserna fram till 2030 för att säkerställa att erforderliga
förskole- och skollokaler kommer att finnas tillgängliga för kommundelen
Sorunda.

Sorunda Net Nynäshamns kommunparti yrkade även de på återremiss och 
Socialdemokraterna yrkade därför bifall till deras yrkande om återremiss.  

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen 

Patrik Isestad 



Ersättaryttrande

Kommunstyrelsen 20/1 2022

§4 budgetändring i investering Sunnerby förskola
Miljöpartiet anser att vi skulle se över andra alternativ än denna konceptförskola som
kommer bli tidskrävande, vilket i sin tur resulterar i att kostnaden också kan skena
ännu mer än endast denna budgetändring.

Emma Solander

Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

Bilaga F
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§ 5/22 KS/2021/0547/179 

Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns 
brandförsvarsförbunds förbundsordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår. 

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. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska utgå. 

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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§ 6/22 KS/2022/0065/008 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för tillägg av 
ersättarkvot 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande  
daterat 2022-01-05. 

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning. 

Protokollsanteckningar 
Lena Dafgård (SN) ser ett behov av att flera punkter i arbetsordningen, till exempel 
överenskommelse om talartider, tas upp till diskussion på ett gruppledarmöte. 

Ärendet 
Ersättarkvot 
I 5 kap. 8 § Kommunallagen (2017:725) anges att det för ledamöterna i fullmäktige ska finnas 
ersättare. Det är fullmäktige som bestämmer hur många dessa ska vara. Antalet ska utgöra en viss 
andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslut om ersättare 
ska fattas före utgången av februari månad det år då val till kommunfullmäktige hålls. Beslut om 
antal ersättare kan antingen ske genom en bestämmelse i arbetsordningen eller genom ett särskilt 
beslut. 

Fram till den 1 januari 2016 hade 1 § i fullmäktiges arbetsordning följande lydelse. 

Fullmäktige har 41 ledamöter. 

Antalet ersättare skall för varje parti som har erhållit plats i fullmäktige vara hälften av det 
antalet platser som partiet har erhållit, om inte tillämpningen av vallagen leder till att ett 
annat antal ska utses. 

Genom en revidering den 17 november 2015 § 146 beslutade kommunfullmäktige att ta bort det 
andra stycket. Av beslutsunderlaget framgår att revideringen motiverades av att antalet ersättare 
reglerades i kommunallagen och vallagen och att det därför inte var nödvändigt att reglera detta 
även i arbetsordningen. Revideringen låg i linje med SKR:s (då SKL:s) förslag till 
normalarbetsordning. 

SKR:s senaste version av normalarbetsordningen reviderades i januari 2021. Sedan dess innehåller 
den förslag om att i arbetsordningen antingen ange antalet ersättare som en kvot, eller ange att 
fullmäktige ska bestå av det antal ersättare som fullmäktige beslutar. 
 
Tidpunkt för anmälan om deltagande på distans 
I fullmäktiges gällande arbetsordning anges att önskemål om deltagande på distans ska anmälas till 
fullmäktiges kansli senast 10 dagar innan sammanträdet. Gruppledarna i fullmäktige har dock under 
hösten 2021 muntligt kommit överens om att minska tiden till 2 dagar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande  
daterat 2022-01-05. 

2. Arbetsordningen börjar gälla den 21 februari 2022 och ersätter då tidigare arbetsordning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2022/0065/008-1 
Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen 
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§ 7/22 KS/2021/0404/009 

Svar på väckt ärende om att utlysa klimatnödläge 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse det väckta ärendet om att utlysa klimatnödläge som besvarat. 

Ärendet 
I föreliggande nämndinitiativ föreslås att kommunstyrelsen ska besluta om att Nynäshamns kommun 
erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-
gradersmålet uppnås. Idén med klimatnödläge har förts fram av klimataktivister som ett sätt att 
understryka det akuta i klimatkrisen. Att utlysa klimatnödläge innebär dock inte per definition att 
något särskilt händer, mer än att just ett klimatnödläge utlyses. Det är därmed upp till den som 
utlyser ett klimatnödläge att definiera vad ett sådant erkännande innebär.  

I nämndinitiativet föreslås att utlysningen av klimatnödläge ska efterföljas av en 
informationskampanj, stärkt samarbete med andra kommuner samt utlysandet av en särskild dag 
för att summera och följa upp kommunens klimatarbete. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse det väckta ärendet om att utlysa klimatnödläge som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse det väckta ärendet om att utlysa klimatnödläge som besvarat. 

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till motionen. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Bilaga I § 227  
IPCC_AR6_WGI_Full_Report 

Skickas till 
Akten  
Tf planeringschef 
Emma Solander 
Bernt Månsson 
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§ 8/22 KS/2021/0391/060 

Svar på motion - Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän 
att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när 
pandemin är över 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras och: 

1. Att ”särskilda skäl” utreds. Vad är särskilda skäl? Det får inte vara godtyckligt!
2. Att lägga fram förslag till fullmäktige för beslut om vad särskilda skäl betyder.
3. Att de demokratiska rättigheter vi har i samhället lyfts fram och att ledamöterna själva kan

avgöra vad som är särskilda skäl så att vi i fullmäktige ges chansen att bestämma vad som
är särskilda skäl.

4. Att man gör en ändring i arbetsordningen efter den undersökning som ovan nämns.

Reservationer och särskilda yttranden 
Janice Boije Junerud (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga G. 

Ärendet 
Den 20 augusti 2021 inkom Janice Boije Junerud (S) med en motion om att skapa möjlighet för 
politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över. 
Motionen väcktes på kommunfullmäktige 16 september 2021. 

Motionären yrkar på: 
1. Att göra en analys av de för- och nackdelar som hittills framkommit med deltagande på

distansmöten.
2. Att undersöka vilka besparingar som uppnås och eventuella kostnader med att fortsätta

med distansmöten.
3. Att planera hur det fortsatta arbetet med hur våra möten på distans skall utformats med

utgångspunkt från teknik och politikers och tjänstemännens synpunkter på
distansdeltagande.

4. Att återkomma till kommunfullmäktige med resultatet före årets slut, för att fatta beslut i
frågan.

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i och med denna 
skrivelse.  

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

Yrkanden 
Janice Boije Junerud (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för: 

5. Att ”särskilda skäl” utreds. Vad är särskilda skäl? Det får inte vara godtyckligt!
6. Att lägga fram förslag till fullmäktige för beslut om vad särskilda skäl betyder.
7. Att de demokratiska rättigheter vi har i samhället lyfts fram och att ledamöterna själva kan

avgöra vad som är särskilda skäl så att vi i fullmäktige ges chansen att bestämma vad som
är särskilda skäl.

8. Att man gör en ändring i arbetsordningen efter den undersökning som ovan nämns.
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Beslutsunderlag 
- Motion - Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans

fortsättningsvis när pandemin är över
- Svar på min motion ang distansmöten

Skickas till 
Akten 



Tilläggsattsatser till min motion som inlämnades i augusti och som har besvarats 
av kommunstyrelseförvaltningen i december 2021 

Mina attsatser var: 

1. Att göra en analys av de för- och nackdelar som hittills framkommit med
deltagande på distansmöten.

2. Att undersöka vilka besparingar som uppnås och eventuella kostnader med att

fortsätta med distansmöten.

3. Att planera hur det fortsatta arbetet med hur våra möten på distans skall
utformas med utgångspunkt från teknik och politikers och tjänstemännens

synpunkter på distansdeltagande.

4. Att återkomma till kommunfullmäktige med resultatet före årets slut, för att

fatta ett beslut i frågan.

Livet efter pandemin kommer att förändra våra liv och vår politik och nu måste vi 
lämna gamla hjulspår och anamma nya idéer.  

Filosofen Kant hade en poäng. Han menade att kriser gör att man inser eller i alla fall 
bör inse, att det inte längre går att fortsätta som förut.  

Min motion ser jag inte som partipolitiskt utan ett nytt sätt att mötas på och en annan 

möjlighet att mötas. Syftet med motionen är att kunna välja hur man vill delta på KF-
möten men även nämndmöten. Det kan vara olika saker som gör att ledamöter väljer 

att vara på distans. De flesta av oss är äldre och immunförsvaret blir allt sämre, det 
är t.ex. ett skäl. 

Den sociala kontakten är oerhört viktig i alla sammanhang, vilket jag vill betona men 
det borde också finnas en ny spelplan eller ett möjlighetsfönster. 

Kommunallagen är skriven för en annan tid och i vår nya tid under och efter Corona 
ser verkligheten annorlunda ut! I Kommunallagen 5 kap 16 § står som följer: 

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har 
beslutat det. Och det är just det jag vill! 

Låt vår kommun bli den första som löser en lite knepig fråga. 

I svaret från Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar man även till 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 10§ Där det bl.a. står: 

Fullmäktige får, om ”särskilda skäl” föreligger, sammanträda med ledamöter på 

distans.  

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att kunna delta i samhället på lika villkor, 
tolkningen av ”särskilda skäl” måste tolkas och förklaras och där denna tolkning skall 

inrymmas i texten vid i reglementet ”särskilda skäl”. En ordförande kan inte 

godtyckligt få tolka en text, om det råder oklarheter om vad texten betyder så måste 
texten tolkas och fastställas i demokratisk ordning genom kommunfullmäktige. 

Beroende på utveckling av pandemin och andra skäl som förhindrar fysiska möten ska 
individen få avgöra själv. 

Bilaga G



• Att ”särskilda skäl” utreds. Vad är särskilda skäl? Det får inte vara godtyckligt!
• Att lägga fram förslag till fullmäktige för beslut om vad särskilda skäl betyder.

• Att de demokratiska rättigheter vi har i samhället lyfts fram och att
ledamöterna själva kan avgöra vad som är särskilda skäl så att vi i fullmäktige

ges chansen att bestämma vad som är särskilda skäl.
• Att man gör en ändring i arbetsordningen efter den undersökning som ovan

nämns.



 

PROTOKOLL Sida 18(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 9/22 KS/2021/0272/060 

Svar på motion - Råd och inspiration för de som vill bygga på 
landet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Ärendet 
Den 16 maj 2021 inkom Sorundanet Nynäshamns kommunparti med en Motion gällande ”Råd och 
inspiration för de som vill bygga på landet”. Som bakgrund till motionen anför motionärerna att 
Nynäshamns kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med en levande landsbygd 
och ett underskönt kulturlandskap som är klassificerat som riksintresse. Motionärerna ser att det 
finns möjligheter till ökad inflyttning i kommunen, vilket enligt motionärerna är något positivt om 
etableringar och exploateringar sker varsamt och i samklang med den byggnadstradition som finns i 
befintlig bebyggelse. Motionärerna ser dock en risk för att nya etableringar och exploateringar 
skadar kulturlandskapet, vilket enligt motionärerna är ett av kommunens viktigaste kärnvärden.  

I syfte att nya etableringar och exploateringar ska ske i samklang med lokal byggnadstradition och 
kulturlandskap föreslår därför motionärerna att kommunen tar fram en skrift med råd och inspiration 
för byggnation på landsbygden. Motionärerna föreslår att skriften utformas i likhet med skrivelsen 
”Råd och inspiration för dig som vill Bygga på landet” som framtagits i samarbete mellan region 
Uppland och Upplands läns museum. Skriften riktar sig till de som vill bygga på landet och ger råd 
och inspiration för att nya byggnader ska bli ett positivt bidrag till landskapsbilden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en lämplig informationstext i enlighet med 
motionärernas intentioner. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sorundanet Nynäshamns kommunparti - Råd och inspiration till den som vill bygga på 
landet 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 12 oktober 2021 § 228 – Svar på remiss- Motion- Råd 
och inspiration till den som vill bygga på landet – med tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 19(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 10/22 KS/2021/0019/109 

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

1. att laddningen blir avgiftsbelagt.

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 29 september 2021 – 6 
december 2021. E-förslaget 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-förslaget innehåller följande information och förslag:
1. Att laddningen blir avgiftsbelagt

KS/2021/0525/061–1
"Att ladda elbil ska inte subventioneras av skattekollektivet.”

På kommunens hemsida står det att läsa:
"Laddstationer/laddstolpar för elbilar.
I Nynäshamns kommun finns 18 kommunala laddpunkter där du kan ladda din elbil.
Laddningen är kostnadsfri och ingen kort eller kod behövs för att ladda."

https://nynashamn.se/service/boende--miljo/trafik-och-framkomlighet/parkering-och-
parkeringsregler

Elbilsägare ska obeaktat om de är medborgare i Nynäshamns kommun eller ej, inte
subventioneras av skattekollektivet och därmed få en fördel jämfört med andra
fordonsägare och resenärer.
Detta strider mot likställighetsprincipen som står inskriven i kommunallagen.
Medborgerlig Samling i Nynäshamn yrkar därför på att laddningen som kommunen idag
erbjuder "kostnadsfri" upphör och istället blir avgiftsbelagt till marknadspris. På vilket sätt
detta ska ske bör åläggas tjänstemännen att undersöka.

Antal röster: 54

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

1. att laddningen blir avgiftsbelagt.

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

1. att laddningen blir avgiftsbelagt.

Beslutsunderlag 
E-förslag – Att laddningen blir avgiftsbelagt

https://nynashamn.se/service/boende--miljo/trafik-och-framkomlighet/parkering-och-parkeringsregler
https://nynashamn.se/service/boende--miljo/trafik-och-framkomlighet/parkering-och-parkeringsregler


 

PROTOKOLL Sida 20(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
Akt KS/2021/0525/061 
Ansvarig avdelning 
kansli@nynashamn.se 

mailto:kansli@nynashamn.se


 

PROTOKOLL Sida 21(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 11/22 KS/2021/0003/002 

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

Ärendet 
KS/2020/0174/261-23 
Mark- och exploateringschefens beslut om anläggningsarrende mobilmast Vansta 5:2. 

KS/2020/0344/009-19 
Kommundirektörens beslut om återlämnande av pantbrev vid avslutad försäljning till Svenska hus. 

KS/2021/0496/821-3 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut gällande initiering av förstudie, idrottshall i Ösmo 
kommundel.  

KS/2021/0178/293-3 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut gällande avvikelse i byte av styr till värme och ventilation på 
Rosengården.  

KSFA/2021/0250/291-2 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut gällande avvikelse i byte av ytterbelysning på Nynäshamns 
gymnasium. 

KS/2021/0496/821-3 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut gällande initiering av förstudie, idrottshall i Ösmo 
kommundel. 

MSN/2020/0812/293-4 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut gällande avvikelse i arbetsmiljöåtgärd på Tallåsen. 

KSFA/2021/0267/059-6 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut gällande införande av nytt fastighetssystem. 

KS/2021/0331/107-7 
Redovisningschefens beslut om placering av donationsmedel. 

MSN/2020/2186/290-4 
Fastighetschefens beslut om avvikelse i aggregatbytet på Måsens förskola. 

KS/2021/0065/024-5 
Ekonomichefens beslut om avskrivning av fordran. 

KS/2018/0426/299-147 
VD för Alkärrsplan Utvecklings AB beslut om fjärrvärmekostnad. 

KS/2021/0426/299-148 
VD för Alkärrsplan Utvecklings AB beslut om extern projektledare på Nornan 32. 



 

PROTOKOLL Sida 22(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

KS/2021/0012/022-18 
Förordnande av kommundirektör under julen 2021. 

KS/2021/0012/022-17 
Förordnande av förvaltningschef för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 30/11 2021 – 10/1 
2022. 

KS/2021/0012/022-16 
Förordnande av chefer inom kommunstyrelseförvaltningen under julen 2021. 

KS/2021/0482/430-2 
Kommundirektörens beslut om att inte lämna något yttrande på remiss gällande vägen mot 
fossiloberoende jordbruk. 

KSFA/2021/0249/291-2 
Fastighetschefens beslut gällande tilläggsarbete i byte av scengolv på Kulturskolan. 

KSFA/2021/0238/291-2 
Fastighetschefens beslut gällande byte av septitank och dränera om Naturskolan, utökade 
kostnader. 

KSFA/2021/0195/290-3 
Enhetschef på fastighetsavdelningens beslut gällande byte av storköksutrustning på Utsiktens 
förskola. 

KS/2021/0012/022-14 
Förordnande av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

KS/2021/0012/022-15 
Förordnande av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

KSFA/2021/0289/291-1 
Fastighetschefens beslut gällande renovering av två klassrum på Gröndalsskolan. 

KSFA/2021/0240/290-2 
Fastighetschefens beslut gällande ändring i hyresgästanpassning av yttre miljön på Hallängens 
förskola. 

KS/2021/0090/061-97 
Kanslichefens beslut gällande avvisande av e-förslag om discgolfbana. 

KS/2021/0003/002-34 
Tillförordnad kommundirektör beslut gällande gallring av allmän handling. 

KS/2021/0003/002-36 
Ekonomichefens beslut gällande borgen för lån Alkärrsplans utveckling AB. 

KS/2020/0258/059-6 
Mark- och exploateringschefens beslut om överlåtelse av hyresavtal. 

KS/2022/0003/002-1 
Redovisning av facklig tid för personalen december 2021. 



 

PROTOKOLL Sida 23(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

KS2020/0344/009-19 
Kommundirektörens beslut gällande återlämnande av pantbrev vid avslutad försäljning till Svenska 
hus. 

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

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 24(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 12/22 KS/2022/0030/069 

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

Ärendet 
KS/2021/0001/009-252 
Kultur- och fritidsnämnden har den 14 december 2021, § 119, beslutat att fastställa att stödet 
fördelas efter antal studietimmar samt att fastställa fördelningen på 49 kronor per studietimme. 

KS/2021/0001/009-251 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 7 december 2021, § 292, beslutat att bemyndiga nämndens 
ordförande att fatta beslut under perioden 9 december 2021 – 17 januari 2022 enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i nedan typer av ärenden: 
Strandskyddsdispens, förhandsbesked och bygglov utanför planlagt område. 

KS/2021/0027/042-15 
Södertörns upphandlingsnämnd har den 8 december 2021, § 47, beslutat att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen.  

KS/2021/0001/009-260 
Barn- och utbildningsnämnden har den 15 december 2021, § 147, beslutat att fastställa ersättning 
för omsorg på obekväm arbetstid för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

KS/2021/0001/009-258 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har den 17 december 2021 beslutat att godkänna 
överenskommelsen med staten om etablering och införande av infrastruktur för säker digital 
kommunikation i offentlig sektor. 

KS/2021/0026/042-21 
Södertörns brandförsvarsförbunds protokoll från den 17 december 2021. 

KS/2021/0026/042-22 
Södertörns brandförsvarsförbund har den 17 december 2021, § 90, beslutat att fastställa kommunalt 
handlingsprogram 2022-2023.  

KS/2021/0024/042-13 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds protokoll från 8 december 2021. 

KS/2021/0039/008-45 
Kommunfullmäktiges protokoll från den 9 december 2021. 

KS/2021/0001/009-250 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 november 2021, § 254, beslutat att anta delegationsordning 
för samhällsbyggnadsnämnden. 

KS/2021/0015/009-9 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 7 december 2021, § 277, beslutat att lägga rapporterad 
balanslista till handlingarna. 



 

PROTOKOLL Sida 25(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

KS/2021/0027/042-16 
Södertörns upphandlingsnämnd har den 8 december 2021 beslutat att fastställa strategi och budget 
för 2022. 

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

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 26(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 13/22 KS/2022/0033/008 

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

Ärendet 
• Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner (SKR) till konferens Regional utveckling

2022. Digitalt via länk 10 maj 2022, 1200 kronor.
• Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner (SKR) till demokratidagen 2022. Digital

sändning 28 april 2022, 09.00-16.00, 2100 kronor/dator som används för att ta del av
sändningen.

• Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner (SKR) till seminarium om hur kommunen
gör för att medverka i årets undersökning. Digitalt seminarium 26 januari 2022 klockan
08.30-09.15. Kostnadsfritt.

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

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 27(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 14/22 KS/2022/0032/008 

Cirkulär 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär från SKR, Sveriges kommuner och regioner: 

- Cirkulär 21:53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
- Cirkulär 21:52 Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren

2021, 2022 och 2023
- Cirkulär 21:51 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022 m.m.
- Cirkulär 21:54 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR –

Prolongerad
- Cirkulär 21:55 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
- Cirkulär 22:01 Ändringar i socialförsäkringsbalken från och med 1 januari och 1 februari

2022

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

Beslutsunderlag 
Cirkulär: 
2021:53 
2021:52 
2021:51 
2021:54 
2021:55 
2022:01 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 28(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

15/22 

Informationsärende gällande bildande av Naturreservat, Stora 
Vika Kalkbrott samt markförhandling 
Ärendet bordläggs. 



 

PROTOKOLL Sida 29(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

16/22 

Fastighetsavdelningens utvecklingsarbete 
Fastighetschef Claes Kilström informerar om fastighetsavdelningens utvecklingsarbete. 
- nytt fastighetssystem.
- rekrytering av flertalet medarbetare.
- lokalförsörjningsprocessen.

Fastighetschefen informerar också om ett urval av de planerade underhåll som genomförts under 
2021: 
- Gröndalsskolan.
- Gymnasieskolan.
- Fjärden förskola.
- Fagerviks förskola.
- Kulturskolan.
- Rosengårdens äldreboende.
- Nämndhuset.
- Brandstation Nynäshamn.
- Sunnerbyhallen.



 

PROTOKOLL Sida 30(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

17/22 

Återrapportering konceptförskola Humlan 
Tf. planeringschef Alarik von Hofsten informerar om nuläge för konceptförskola Humlan. 



 

PROTOKOLL Sida 31(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

18/22 

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Tf. planeringschef Alarik von Hofsten rapporterar från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen: 
- samordningsgruppens sammansättning och arbetsprocess.
- förslag till positiva planbesked.
- förslag till negativa planbesked.
- markanvisningsärenden.
- övriga ärenden.



 

PROTOKOLL Sida 32(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

19/22 

Näringslivsfrågor 
Utvecklingschef Petra Kålbäck lämnar information om aktuella näringslivsfrågor: 
- lägesbild med anledning av covid-19.
- digitala träffar med näringslivet.
- uppstart av digital företagarpanel.
- vandringsturism.
- näringslivets galafest har flyttats till 1 oktober.



 

PROTOKOLL Sida 33(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

20/22 

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om: 
- nuläget beträffande covid-19
- säkerhetsläget.

Utvecklingschef Petra Kålbäck informerar om: 
- IT-säkerhet



 

PROTOKOLL Sida 34(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

21/22 

Kommundirektören informerar 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om: 
- att organisationen arbetar intensivt med hanteringen av covid-19.
- att arbete pågår med årsredovisningen 2021 samt budgetdirektiv för 2023.
- tillförordnade chefer för barn- och utvecklingsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen.



 

PROTOKOLL Sida 35(39) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

22/22 KS/2022/0078/260 

Övriga frågor 
1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende om ombildning av huvudmannaskap för
vägnätet i Sunnerby industriområde

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

Ärende 
Lena Dafgård (SN) föreslår att kommunstyrelseförvaltningen undersöker och presenterar resultat 
gällande följande: 
1. Vilken förvaltning har ansvaret för likställighetsprincipen när det gäller ovanstående ombildning
från kommunalt huvudmannaskap till enskild vägsamfällighet?
2. Är en sådan förändring, som medför ökade kostnader för företagarna i Sunnerby
verksamhetsområde, förenlig med kommunallagens likställighetsprincip, 2 kap. 3 §?
3. Vilken är bakgrunden och orsakerna till att Sunnerby verksamhetsområde plötsligt efter 26 år
inte ska ha kommunalt huvudmannaskap?
4. Har de aktuella företagarna blivit kontaktade och tillfrågade om denna förändring innan
ärendet gick till Lantmäteriet?
5. Kommer en sådan ombildning att genomföras inom fler verksamhetsområden i vår kommun?

Förslaget biläggs protokollet som Bilaga H. 

Skickas till 
Akten 
Tf. planeringschef 
Mark- och exploateringschef 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-01-17

Väckande av ärende rörande ombildning av huvudmannaskap för vägnätet i
Sunnerby industriområde

Bakgrund
Vi har blivit kontaktade av ett antal företagare / fastighetsägare i Sunnerby verksamhetsområde. De
har blivit kontaktade av vår kommun som ämnar ombilda huvudmannaskapet för vägnätet från
kommunalt huvudmannaskap till enskild vägsamfällighet. Detta skulle innebära ökade kostnader för
företagarna / fastighetsägarna som får ta allt ansvar för underhåll, snöröjning, drift och ekonomi.

De berörda företagarna / fastighetsägarna undrar varför detta sker just i Sunnerby när övriga
verksamhetsområden i vår kommun har kommunalt huvudmannaskap? De upplever att med den här
förändringen kommer inte alla företagare i hela vår kommun ha samma ekonomiska förutsättningar,
det blir ojämn konkurrens mellan företagare samt att detta strider mot likställighetsprincipen i
kommunallagen, 2 kap. 3 §. Dessutom är det stort slitage på den aktuella vägen på grund av
återvinningscentralen i Sunnerby och det är ju knappast företagarnas ansvar att bekosta dessa extra
kostnader.

Ärende
Vi vill att kommunstyrelseförvaltningen undersöker och presenterar resultat gällande följande:

1. Vilken förvaltning har ansvaret för likställighetsprincipen när det gäller ovanstående ombildning
från kommunalt huvudmannaskap till enskild vägsamfällighet?

2. Är en sådan förändring, som medför ökade kostnader för företagarna i Sunnerby
verksamhetsområde, förenlig med kommunallagens likställighetsprincip, 2 kap. 3 §?

3. Vilken är bakgrunden och orsakerna till att Sunnerby verksamhetsområde plötsligt efter 26 år
inte ska ha kommunalt huvudmannaskap?

4. Har de aktuella företagarna blivit kontaktade och tillfrågade om denna förändring innan
ärendet gick till Lantmäteriet?

5. Kommer en sådan ombildning att genomföras inom fler verksamhetsområden i vår kommun?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn- och utbildningsnämnden
i Kommunfullmäktige samt
ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

💮 Sorundanet Nynäshamns
kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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2. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om att gymnasiet måste får mer resurser

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

Ärende 
Patrik Isestad (S) föreslår att hyresnivån på gymnasiet sänks med 30%. 

Förslaget biläggs protokollet som bilaga I. 

Skickas till 
Akten 
Fastighetschef 
Ekonomichef 



Nynäshamn, 2021-12-22 
Fastighets- och investeringsutskottet och 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer väckande av ärende 

Väckande av ärende: Gymnasiet måste få mer resurser 

Gymnasiet formar framtidens samhällsbyggare. Där börjar så många unga sin resa 
mot framtidens jobb och vi måste satsa betydligt mer resurser på gymnasiet. 
Socialdemokraterna i Nynäshamn sätter skolan och välfärden först och därför 
kommer vi förslå en hyressänkning med 30% för gymnasiet. Vi socialdemokrater 
har lagt ett förslag i kommunstyrelsen med flera möjliga vägar att gå för att förstärka 
gymnasiet. Ett av förslagen är en hyressänkning med 30 % för att frigöra resurser till 
undervisningen. 

Det här gör vi för att frigöra mer resurser till en positiv utveckling av vårt fina 
gymnasium.  

Socialdemokraterna får hela tiden information om att det behövs mer resurser till 
gymnasiet. Det avspeglar sig bland annat i samverkansprotokoll och 
medarbetarundersökningen. Vi blir också uppvaktade av olika medborgargrupper i 
form av personal, elever och lärare. 

Åren som gått har präglats av utmaningar för våra medborgare med aldrig någonsin 
tidigare skådade besparingar. Vi är flera som har träffat på medarbetare som 
förtvivlat försökt vända på varenda sten för att säkerställa kvalitén i verksamheterna. 
Förtvivlade medborgare som undrar varför välfärden krymper och hur vi kan låta 
skolan gå på knäna. 

Det tar slut nu. 

Vi Socialdemokrater kommer presentera flera olika förslag på skolområdet här 
framöver. Dessa förslag är till för att vi ska få en bättre och mer jämlik skola och en 
gymnasieskola som kan ”konkurrera” med övriga kommuner i länet.  

Det första viktiga förslaget som vi presenterar för att förstärka gymnasieskolan är en 
hyressänkning på 30%, så att dessa resurser istället kan läggas på personal och 
undervisning. Fler förslag kommer att presenteras här framöver men redan nu har vi 
lagt flera förslag i den nya Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden om att 
gymnasiets fortsatta utveckling måste ske i samverkan med elever och personal.  

Bilaga I
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Socialdemokraternas satsning på sänkt hyra tillsammans med tidigare föreslagna 
höjningen av barn- och elevpengen (2 870kr/elev) blir en satsning på skolan med ca 
17 000 000 kronor. 
Vi vill att vi samverkar över partigränser om vårt gymnasiums framtid och hittar 
lösningar tillsammans. 
 
Nynäshamns kommun har råd att satsa på välfärden. 
 
Socialdemokraterna yrkar att;  
 

• Hyresnivån sänks på gymnasiet med 30% 
 
Socialdemokraterna  
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3. Patrik Isestad (S) önskar diskutera säkerhetsläget.
Patrik Isestad (S) tackar för kansliavdelningens information under § 20 och önskar följande
kompletterande information till nästa kommunstyrelsesammanträde:

1. hantering av terror och desinformation
2. kommunens vattenförsörjning
3. kommunens skyddsrum
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4. Janice Boije Junerud (S) önskar information om kostnaden för isbanan på 
Stadshusplatsen. 
Kommunstyrelsen noterar frågan, förvaltningen kommer återkomma med svar.
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23/22 

Nästa sammanträde 17 februari 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 17 februari klockan 09.00. 
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