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  Beslutspunkter 
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22/22 

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

1. Ordförandeförslag om friskvårdsbidrag. 
2. Säkerhetsinformation. 
3. Kommundirektören lämnar information. 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 22–27, 29–36, 38, 28, 37, 39.  
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§ 23/22 KS/2022/0082/251 

Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal m.m. för 
del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12). 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Godkänna tilläggsavtal till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande 
Telegrafen 12), och 

2. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja tilläggsavtal 
till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12).  

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 7.3.9 Kommunstyrelsens delegationsordning antagen den 25 april 
2018 § 98, reviderad den 18 februari 2021 § 28.  

Ärendet 
I december år 2006 ingick U & P Nynäshamn AB och Nynäshamns kommun ett exploateringsavtal 
för detaljplan DP 811 och delar av fastigheten Telegrafen 7. Exploateringsområdet delades in i två 
fastigheter, Telegrafen 11 och Telegrafen 12. AB Nynäshamnsbostäder förvärvade därefter båda 
fastigheterna och därmed överläts exploateringsavtalet på Nynäshamnsbostäder som avtalspart. 
Fastigheten Telegrafen 11 har sedermera slagits ihop med fastigheten Telegrafen 12 och 
fastighetsbeteckningen Telegrafen 11 har avregistrerats. Hela området heter nu Telegrafen 12.  
 
Båda markområdena söder och norr om Industrivägen har nu bebyggt med flerbostadshus.  
Kommunen har under 2018-2020 projekterat och byggt om Industrivägen inom 
exploateringsområdet till en stadsgata i enlighet med detaljplaneförslaget. Kommunen har även 
projekterat och byggt om Nynäsvägen inklusive de två mittrefugerna utmed planområdet i enlighet 
med kommunens vision om centrala Nynäsvägen som en säker huvudgata.  
 
Syftet med tilläggsavtalet är att reglera AB Nynäshamnsbostäders åtaganden avseende allmänna 
gator inom exploateringsområdet och ändra §§ 8 och 9 i exploateringsavtalet. Enligt 
exploateringsavtalet ska exploatören, det vill säga Nynäshamnsbostäder, bygga om (och bekosta) 
Industrivägen inom planområdet till en stadsgata samt bygga om (och bekosta) den östra sidan av 
Nynäsvägen inklusive de två mittrefugerna utmed planområdet.  
 
Tilläggsavtalet innebär att kommunen utför ombyggnationen av berörda delar av Industrivägen och 
Nynäsvägen. Nynäshamnsbostäder betalar istället ett exploateringsbidrag om 3,2 miljoner kronor till 
kommunen som kompensation för nedlagda kostnader.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Godkänna tilläggsavtal till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande 
Telegrafen 12), och 

2. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja tilläggsavtal 
till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12).  

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 7.3.9 Kommunstyrelsens delegationsordning antagen den 25 april 
2018 § 98, reviderad den 18 februari 2021 § 28.  

Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal till Exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12) inkl. 
bilagor.  
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§ 23/22 KS/2022/0082/251 

Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal m.m. för 
del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

l. Godkänna tilläggsavtal till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande 
Telegrafen 12), och 

2. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja tilläggsavtal 
till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12). 

Beslutet fattas med stöd av punkt 7.3.9 Kommunstyrelsens delegationsordning antagen den 25 april 
2018 § 98, reviderad den 18 februari 2021 § 28. 

Ärendet 
I december år 2006 ingick U & P Nynäshamn AB och Nynäshamns kommun ett exploateringsavtal 
för detaljplan DP 811 och delar av fastigheten Telegrafen 7. Exploateringsomrädet delades in i två 
fastigheter, Telegrafen 11 och Telegrafen 12. AB Nynäshamnsbostäder förvärvade därefter båda 
fastigheterna och därmed överläts exploateringsavtalet på Nynäshamnsbostäder som avtalspart. 
Fastigheten Telegrafen 11 har sedermera slagits ihop med fastigheten Telegrafen 12 och 
fastighetsbeteckningen Telegrafen 11 har avregistrerats. Hela området heter nu Telegrafen 12. 

Båda markområdena söder och norr om Industrivägen har nu bebyggt med flerbostadshus. 
Kommunen har under 2018-2020 projekterat och byggt om Industrivägen inom 
exploateringsomrädet till en stadsgata i enlighet med detaljplaneförslaget. Kommunen har även 
projekterat och byggt om Nynäsvägen inklusive de två mittrefugerna utmed planområdet i enlighet 
med kommunens vision om centrala Nynäsvägen som en säker huvudgata. 

Syftet med tilläggsavtalet är att reglera AB Nynäshamnsbostäders åtaganden avseende allmänna 
gator inom exploateringsomrädet och ändra §§ 8 och 9 i exploateringsavtalet. Enligt 
exploateringsavtalet ska exploatören, det vill säga Nynäshamnsbostäder, bygga om (och bekosta) 
Industrivägen inom planomrädet till en stadsgata samt bygga om (och bekosta) den östra sidan av 
Nynäsvägen inklusive de två mittrefugerna utmed planområdet. 

Tilläggsavtalet innebär att kommunen utför ombyggnationen av berörda delar av Industrivägen och 
Nynäsvägen. Nynäshamnsbostäder betalar istället ett exploateringsbidrag om 3,2 miljoner kronor till 
kommunen som kompensation för nedlagda kostnader. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

l. Godkänna tilläggsavtal till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande 
Telegrafen 12), och 

2. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja tilläggsavtal 
till exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12). 

Beslutet fattas med stöd av punkt 7.3.9 Kommunstyrelsens delegationsordning antagen den 25 april 
2018 § 98, reviderad den 18 februari 2021 § 28. 

Besi utsu nderlag 
Tilläggsavtal till Exploateringsavtal m.m. för del av kv. Telegrafen 7 (nuvarande Telegrafen 12) inkl. 
bilagor. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 24/22 KS/2021/0543/253 

Tjänsteutlåtande markförsäljning, del av Körunda 1:1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna köpeavtal för del av fastigheten Körunda 1:1.  
2. ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utföra försäljningen enligt upprättat 

köpeavtal, bilaga 1.  

Ärendet 
En förfrågan om markköp av del av fastigheten Körunda 1:1 inkom till Kommunen 2021-12-16. 
Markområdet omfattar en areal om cirka 3 425 kvadratmeter och är beläget i Neder Söderby, 
Sorunda och söder om Segersängsvägen. Ett villkorat köpeavtal är tecknat av parterna. Bakgrunden 
till ansökan om markköp på den aktuella platsen är att marken i dagsläget arrenderas av den 
sökande som bostadsarrende, fritidsboende. Bostadsarrendet upprättades 2008 med Stockholm stad 
som dåvarande jordägare. Markområdet är bebyggt med den sökandes enbostadshus och 
tillhörande komplementbyggnader. Den sökande önskar att använda tomtmarken till permanent 
boende.  
 
Köpeskillingen utgör trehundratio kronor och åttiotvå öre (310,82) per kvadratmeter. Preliminär 
köpeskilling utgör en miljon sextiofyratusen femhundrafemtionio (1 064 559) kronor. För den slutliga 
köpeskillingen gäller den areal som slutligen fastställs av Lantmäteriet i samband med 
lantmäteriförrättningen. 
 
Köpeavtalet är villkorat av att:  
 

1. Nynäshamns Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna detta avtal senast 2022-05-
12 och att beslutet sedan vinner laga kraft. 

2. Lantmäterimyndigheten genomför lantmäteriförrättning senast 2023-12-31 och att beslutet 
sedan vinner laga kraft. 

 
Markområdet utgörs av icke detaljplanelagd mark och omfattas inte av kommunalt vatten och 
avlopp. Området omfattas inte av vattenskyddsområde eller skyddad natur. Inga fornlämningar 
finns identifierade på platsen. En enskild väg finns fram till området och avståndsmässigt är det 4,4 
km till Segersängs pendeltågsstation.  

Kommunens Markstrategi nämner inte området specifikt och området är inte heller utpekat som ett 
utvecklingsområde i Översiktsplanen. Kommunen äger inga större markområden i direkt anslutning 
till fastigheten och har avyttrat ett större skogsparti i närområdet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna köpeavtal för del av fastigheten Körunda 1:1.  
2. ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utföra försäljningen enligt upprättat 

köpeavtal, bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Köpeavtal för del av fastigheten Körunda 1:1 

Skickas till 
Akten 
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§ 24/22 KS/2021/0543/253 

Tjänsteutlåtande markförsäljning, del av Körunda l: l 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

l. godkänna köpeavtal för del av fastigheten Körunda l: l. 
2. ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utföra försäljningen enligt upprättat 

köpeavtal, bilaga l. 

Ärendet 
En förfrågan om markköp av del av fastigheten Körunda 1:1 inkom till Kommunen 2021-12-16. 
Markområdet omfattar en areal om cirka 3 425 kvadratmeter och är beläget i Neder Söderby, 
Sorunda och söder om Segersängsvägen. Ett villkorat köpeavtal är tecknat av parterna. Bakgrunden 
till ansökan om markköp på den aktuella platsen är att marken i dagsläget arrenderas av den 
sökande som bostadsarrende, fritidsboende. Bostadsarrendet upprättades 2008 med Stockholm stad 
som dåvarande jordägare. Markområdet är bebyggt med den sökandes enbostadshus och 
tillhörande komplementbyggnader. Den sökande önskar att använda tomtmarken till permanent 
boende. 

Köpeskillingen utgör trehundratio kronor och åttiotvå öre (310,82) per kvadratmeter. Preliminär 
köpeskilling utgör en miljon sextiofyratusen femhundrafemtionio (l 064 559) kronor. För den slutliga 
köpeskillingen gäller den areal som slutligen fastställs av Lantmäteriet i samband med 
lantmäteriförrättningen. 

Köpeavtalet är villkorat av att: 

l. Nynäshamns Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna detta avtal senast 2022-05- 
12 och att beslutet sedan vinner laga kraft. 

2. Lantmäterimyndigheten genomför lantmäteriförrättning senast 2023-12-31 och att beslutet 
sedan vinner laga kraft. 

Markområdet utgörs av icke detaljplanelagd mark och omfattas inte av kommunalt vatten och 
avlopp. Området omfattas inte av vattenskyddsområde eller skyddad natur. Inga fornlämningar 
finns identifierade på platsen. En enskild väg finns fram till området och avständsmässigt är det 4,4 
km till Segersängs pendeltägsstation. 

Kommunens Markstrategi nämner inte området specifikt och området är inte heller utpekat som ett 
utvecklingsomräde i Översiktsplanen. Kommunen äger inga större markområden i direkt anslutning 
till fastigheten och har avyttrat ett större skogsparti i närområdet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

l. godkänna köpeavtal för del av fastigheten Körunda 1:1. 
2. ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utföra försäljningen enligt upprättat 

köpeavtal, bilaga l. 

Besi utsu nderlag 
Köpeavtal för del av fastigheten Körunda l: l 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 25/22 KS/2020/0080/009 

Handlingsplan för suicidprevention 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för 
suicidprevention i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
Den 18 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta en nollvision mot självmord samt att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna framtagandet av en kommungemensam handlingsplan 
mot självmord (KF § 154/19).  
 
Nynäshamns kommun har det senaste decenniet haft proportionellt sett höga självmordstal i 
jämförelse med andra kommuner i länet. Syftet med handlingsplanen är att stärka kommunens 
suicidpreventiva arbete mot nollvisionen och säkerställa ett systematiskt, kontinuerligt och 
långsiktigt suicidpreventivt arbete. Handlingsplanen innehåller strategier, prioriterade områden och 
åtgärdsförslag från ett kommunövergripande perspektiv. Utgångspunkten är en bred preventiv 
ansats med insatser på flera olika nivåer: Universella insatser riktade till hela befolkningen oavsett 
risknivå, selektiva insatser riktade till grupper med särskild utsatthet för suicidrisk samt indikerade 
åtgärder riktade till personer med individuell hög risk för suicid. Åtgärderna som presenteras syftar 
till att förebygga och minska suicid, suicidförsök och suicidtankar. Handlingsplanen har arbetats fram 
i nära samråd med en styrgrupp från berörda förvaltningar. 
 
Varje nämnd ansvarar för genomförande av sina respektive åtgärder. För att det 
självmordspreventiva arbetet ska bli effektivt rekommenderas att varje nämnd/förvaltning tar fram 
egna konkretiserade åtgärdsplaner med mer detaljerad information om prioriteringar, 
implementering och tidsplan utifrån behov, nuläge och verksamheternas förutsättningar. De 
planerade aktiviteterna förs varje år in i avdelningarnas verksamhetsplaner och följs upp i 
verksamhetsberättelsen. För flera av åtgärderna är samverkan mellan verksamheter och 
förvaltningar avgörande för genomförandet samt för att uppnå önskade synergieffekter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för 
suicidprevention i Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

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

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande. 

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

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för suicidprevention 
KF 2019-09-18 §154/19  
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
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§ 25/22 

Handlingsplan för suicidprevention 

KS/2020/0080/009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för 
suicidprevention i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
Den 18 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta en nollvision mot självmord samt att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna framtagandet av en kommungemensam handlingsplan 
mot självmord (KF S 154/19). 

Nynäshamns kommun har det senaste decenniet haft proportionellt sett höga självmordstal i 
jämförelse med andra kommuner i länet. Syftet med handlingsplanen är att stärka kommunens 
suicidpreventiva arbete mot nollvisionen och säkerställa ett systematiskt, kontinuerligt och 
långsiktigt suicidpreventivt arbete. Handlingsplanen innehåller strategier, prioriterade områden och 
ätgärdsförslag frän ett kommunövergripande perspektiv. Utgångspunkten är en bred preventiv 
ansats med insatser på flera olika nivåer: Universella insatser riktade till hela befolkningen oavsett 
risknivä, selektiva insatser riktade till grupper med särskild utsatthet för suicidrisk samt indikerade 
åtgärder riktade till personer med individuell hög risk för suicid. Åtgärderna som presenteras syftar 
till att förebygga och minska suicid, suicidförsök och suicidtankar. Handlingsplanen har arbetats fram 
i nära samråd med en styrgrupp från berörda förvaltningar. 

Varje nämnd ansvarar för genomförande av sina respektive åtgärder. För att det 
självmordspreventiva arbetet ska bli effektivt rekommenderas att varje nämnd/förvaltning tar fram 
egna konkretiserade ätgärdsplaner med mer detaljerad information om prioriteringar, 
implementering och tidsplan utifrån behov, nuläge och verksamheternas förutsättningar. De 
planerade aktiviteterna förs varje år in i avdelningarnas verksamhetsplaner och följs upp i 
verksamhetsberättelsen. För flera av åtgärderna är samverkan mellan verksamheter och 
förvaltningar avgörande för genomförandet samt för att uppnå önskade synergieffekter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för 
suicidprevention i Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

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

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande. 

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

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för suicidprevention 
KF 2019-09-18 5154/19 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 26/22 KS/2020/0081/400 

Nynäshamns kommuns Hållbarhetsprogram 2023–2030 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att   

1. anta förvaltningens förslag till Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 med 
tillhörande snabbguide, och  

2. upphäva styrdokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018–2021 (Kf § 
120/18) 

Ärendet 
I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge planeringsavdelningen, nu planering och 
hållbarhet, i uppdrag att arbeta fram ett förslag till målprogram för Agenda 2030 (KS § 330/19). 
Programmet skulle innehålla gemensamma mål för kommunens arbete med folkhälsa, social 
hållbarhet, miljö och klimat.   
 
Projektet påbörjades under 2020 och inleddes med framtagandet av en omvärldsanalys. Syftet med 
omvärldsanalysen var sätta kommunens viljeriktningar och utmaningar i en Agenda 2030-kontext för 
att på så sätt kunna identifiera prioriterade områden för det kommande hållbarhetsarbetet. Med 
utgångspunkt i omvärldsanalysen och genom dialog med projektets styrgrupp identifierades sex 
målområden som satte ramen för det fortsatta arbetet. 
 
Hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 berör hela kommunorganisationen. För att säkerställa ett så 
ändamålsenligt styrdokument som möjligt har ambitionen under projektets gång därför varit att 
involvera så många relevanta funktioner och kompetenser som möjligt i arbetet. En till tre 
arbetsgrupper med medarbetare med särskild kompetens inom målprogrammets sakområden har 
knutits till respektive målområde. Arbetsgruppernas huvudsakliga roll har varit att formulera förslag 
på mål och indikatorer inom ett specifikt ämnesområde, bidra med generella men framförallt lokala 
kunskaper och förutsättningar samt att förankra arbetet i den egna verksamheten. Medarbetare från 
samtliga förvaltningar har bjudits in till att delta i arbetsgrupperna.   
 
Under perioden 20 september 2021 – 30 november 2021 var förvaltningens förslag till 
”Hållbarhetsstrategi för Nynäshamns kommun 2022–2030" med tillhörande bilagor ute på 
internremiss. Remissen skickades till kommunens samtliga nämnder, alla avdelningar på 
kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamnsbostäder, Upphandling Södertörn, Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund, SRV Återvinning, Brandförsvaret, Östra Södertörns samordningsförbund samt 
Energi- och klimatrådgivningen.   
 
Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 är ett kommunövergripande styrdokument 
för hållbar utveckling. Programmet anger kommunens viljeriktning på hållbarhetsområdet och 
beskriver hur hållbarhetsarbetet ska samordnas, struktureras och genomföras. Syftet är att 
tydliggöra kommunens ambitioner och säkerställa ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete.   
Hållbarhetsprogrammet riktas till alla förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunens 
verksamheter och helägda bolag.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att   

1. anta förvaltningens förslag till Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 med 
tillhörande snabbguide, och  

2. upphäva styrdokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018–2021 (Kf § 
120/18) 
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Sida 9(28) 

§ 26/22 KS/2020/0081/400 

Nynäshamns kommuns Hällbarhetsprogram 2023--2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

l. anta förvaltningens förslag till Nynäshamns kommuns hällbarhetsprogram 2023--2030 med 
tillhörande snabbguide, och 

2. upphäva styrdokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 (Kf § 
120/18) 

Ärendet 
I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge planeringsavdelningen, nu planering och 
hållbarhet, i uppdrag att arbeta fram ett förslag till målprogram för Agenda 2030 (KS § 330/19). 
Programmet skulle innehålla gemensamma mål för kommunens arbete med folkhälsa, social 
hållbarhet, miljö och klimat. 

Projektet påbörjades under 2020 och inleddes med framtagandet av en omvärldsanalys. Syftet med 
omvärldsanalysen var sätta kommunens viljeriktningar och utmaningar i en Agenda 2030-kontext för 
att på så sätt kunna identifiera prioriterade områden för det kommande hällbarhetsarbetet. Med 
utgångspunkt i omvärldsanalysen och genom dialog med projektets styrgrupp identifierades sex 
målområden som satte ramen för det fortsatta arbetet. 

Hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 berör hela kommunorganisationen. För att säkerställa ett så 
ändamålsenligt styrdokument som möjligt har ambitionen under projektets gång därför varit att 
involvera så många relevanta funktioner och kompetenser som möjligt i arbetet. En till tre 
arbetsgrupper med medarbetare med särskild kompetens inom målprogrammets sakområden har 
knutits till respektive målområde. Arbetsgruppernas huvudsakliga roll har varit att formulera förslag 
på mål och indikatorer inom ett specifikt ämnesområde, bidra med generella men framförallt lokala 
kunskaper och förutsättningar samt att förankra arbetet i den egna verksamheten. Medarbetare från 
samtliga förvaltningar har bjudits in till att delta i arbetsgrupperna. 

Under perioden 20 september 2021 - 30 november 2021 var förvaltningens förslag till 
"Hållbarhetsstrategi för Nynäshamns kommun 2022-2030" med tillhörande bilagor ute på 
internremiss. Remissen skickades till kommunens samtliga nämnder, alla avdelningar på 
kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamnsbostäder, Upphandling Södertörn, Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund, SRV Återvinning, Brandförsvaret, Östra Södertörns samordningsförbund samt 
Energi- och klimaträdgivningen. 

Nynäshamns kommuns hällbarhetsprogram 2023--2030 är ett kommunövergripande styrdokument 
för hållbar utveckling. Programmet anger kommunens viljeriktning på hållbarhetsområdet och 
beskriver hur hällbarhetsarbetet ska samordnas, struktureras och genomföras. Syftet är att 
tydliggöra kommunens ambitioner och säkerställa ett ändamälsenligt hällbarhetsarbete. 
Hållbarhetsprogrammet riktas till alla förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunens 
verksamheter och helägda bolag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

l. anta förvaltningens förslag till Nynäshamns kommuns hällbarhetsprogram 2023--2030 med 
tillhörande snabbguide, och 

2. upphäva styrdokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 (Kf § 
120/18) 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 
Snabbguide 
Beslut - KS § 330/19 2019-11-21 
Beslut - KF § 120 2018-06-13 
Beslut BUN § 130 21  
Protokollsutdrag KFN 2021-11-15 § 106 
Protokollsutdrag NAN § 34, 2021-11-25 
SBN 2021-12-07 § 280 
Beslut SON § 156 2021-11-24 
Beslut Södertörns upphandlingsnämnd 2021-11-03 § 40 
SRV Återvinning remissyttrande 
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Beslutsunderlag 
Nynäshamns kommuns hällbarhetsprogram 2023--2030 
Snabbguide 
Beslut - KS§ 330/19 2019-11-21 
Beslut - KF § 120 2018-06-13 
Beslut BUN § 130 21 
Protokollsutdrag KFN 2021-11-15 5 106 
Protokollsutdrag NAN § 34, 2021-11-25 
SBN 2021-12-07 § 280 
Beslut SON § 156 2021-11-24 
Beslut Södertörns upphandlingsnämnd 2021-11-03 S 40 
SRV Återvinning remissyttrande 
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§ 27/22 KS/2022/0108/005 

Avrop av Microsoft-licenser från ramavtal med Dustin 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

1. Avropa Microsoft licenser för server och klient och godkänna avropsavtal i enlighet med 
bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Beslutet fattas med stöd av punkt 4.3.1 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendet 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlade 2017 ett ramavtal för licensförsörjning. 
Utifrån ramavtalet har Nynäshamns kommun genomfört en förnyad konkurrensutsättning och 
tilldelat Dustin kontrakt att leverera programvaror och tjänster kopplat till licensförsörjning till 
Nynäshamns kommun. 

Nynäshamns kommun måste förnya alla kommunens Microsoft licenser server och klient. Detta sker 
löpande med sex års mellanrum. Licenserna ska avropas från kommunens kontrakt med Dustin 
(SUN 2020/34).  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är avrop överstigande 500 000 kronor (exklusive 
moms) delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom det nu aktuella avropet har ett 
värde om cirka 19,8 miljoner kronor på 6 år lyfts ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

1. Avropa Microsoft licenser för server och klient och godkänna avropsavtal i enlighet med 
bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Beslutet fattas med stöd av punkt 4.3.1 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Avtalsförslag 

Bilaga 2 Avropets innehåll specificerad i bilaga MS licenser 2022 
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§ 27/22 KS/2022/0108/005 

Avrop av Microsoft-licenser från ramavtal med Dustin 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

l. Avropa Microsoft licenser för server och klient och godkänna avropsavtal i enlighet med 
bilaga l till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Beslutet fattas med stöd av punkt 4.3.1 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendet 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlade 2017 ett ramavtal för licensförsörjning. 
Utifrån ramavtalet har Nynäshamns kommun genomfört en förnyad konkurrensutsättning och 
tilldelat Dustin kontrakt att leverera programvaror och tjänster kopplat till licensförsörjning till 
Nynäshamns kommun. 

Nynäshamns kommun måste förnya alla kommunens Microsoft licenser server och klient. Detta sker 
löpande med sex års mellanrum. Licenserna ska avropas från kommunens kontrakt med Dustin 
(SUN 2020/34). 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är avrop överstigande 500 000 kronor (exklusive 
moms) delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom det nu aktuella avropet har ett 
värde om cirka 19,8 miljoner kronor på 6 år lyfts ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

l. Avropa Microsoft licenser för server och klient och godkänna avropsavtal i enlighet med 
bilaga l till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Beslutet fattas med stöd av punkt 4.3.1 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Bilaga l Avtalsförslag 

Bilaga 2 Avropets innehåll specificerad i bilaga MS licenser 2022 

Skickas till 
Akten 
Utredaren 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 28/22 KS/2022/0109/049 

Hemställan från SRV Återvinning AB 
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 §. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2013 § 168 att godkänna ett huvudavtal mellan 
SRV återvinning AB (SRV) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (SB) rörande bildandet av 
ett gemensamt bolag för hyra och drift av SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds 
återvinningsanläggning, samt uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. 
Motsvarande beslut fattades av fullmäktige i samtliga av SRV:s ägarkommuner.  

Det gemensamma bolaget, Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR), ägs till 40 procent av SRV 
medan övriga aktier ägs av Biogas Stockholm Finans AB (SBF) som är ett helägt dotterbolag till SB. 

SRV hemställer i skrivelse daterad den 22 december 2021 att kommunfullmäktige i SRV:s 
ägarkommuner beslutar att: 

• godkänna att SRV återvinning AB häver träffat huvudavtal med Scandinavian Biogas Fuels 
International AB, 

• godkänna att SRV återvinning AB överlåter samtliga sina aktier i Scandinavian Biogas 
Recycling AB till Biogas Stockholm Finans AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella 
värde, samt  

• medge att kravet i § 12 i Scandinavian Biogas Recycling AB:s bolagsordning om att 
bolagsordningen inte får ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i SRV:s 
ägarkommuner ska utgå ur bolagsordningen. 

Bakgrunden till hemställan är enligt SRV att det ekonomiska utfallet av avtalspaketet inte blivit vad 
SRV förväntat sig. Av denna anledning önskar bolaget att avtalet ska hävas och att samtliga aktier i 
SBR överlåts till SBF. SRV och SB är överens om att huvudavtalet ska hävas och att SBF ska förvärva 
SRV:s aktier i SBR. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. godkänna att SRV återvinning AB häver träffat huvudavtal med Scandinavian Biogas Fuel 
International AB rörande bland annat ett gemensamt bolag som ska hyra och driva SRV 
återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning.   

2. godkänna att SRV återvinning AB överlåter samtliga sina aktier i Scandinavian Biogas 
Recycling AB till Biogas Stockholm Finans AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella 
värde. 

3. Kravet i Scandinavian Biogas Recycling AB:s bolagsordning, om att bolagsordningen inte får 
ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i SRV återvinning AB:s ägarkommuner, 
medges utgå ur bolagsordningen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
4. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 och 2 ovan 

uppdras åt kommunens ombud vid SRV återvinning AB:s bolagsstämma 2022 att rösta för att 
det under punkt 1 omnämnda huvudavtalet hävs samt att SRV återvinning AB får överlåta 
samtliga sina aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Biogas Stockholm Finans AB. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 12(28) 

§ 28/22 

Hemställan från SRV Återvinning AB 
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 35. 

KS/2022/0109/049 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2013 § 168 att godkänna ett huvudavtal mellan 
SRV återvinning AB (SRV) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (SB) rörande bildandet av 
ett gemensamt bolag för hyra och drift av SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds 
ätervinningsanläggning, samt uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. 
Motsvarande beslut fattades av fullmäktige i samtliga av SRV:s ägarkommuner. 

Det gemensamma bolaget, Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR), ägs till 40 procent av SRV 
medan övriga aktier ägs av Biogas Stockholm Finans AB (SBF) som är ett helägt dotterbolag till SB. 

SRV hemställer i skrivelse daterad den 22 december 2021 att kommunfullmäktige i SRV:s 
ägarkommuner beslutar att: 

• godkänna att SRV återvinning AB häver träffat huvudavtal med Scandinavian Biogas Fuels 
International AB, 

• godkänna att SRV återvinning AB överlåter samtliga sina aktier i Scandinavian Biogas 
Recycling AB till Biogas Stockholm Finans AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella 
värde, samt 

• medge att kravet i§ 12 i Scandinavian Biogas Recycling AB:s bolagsordning om att 
bolagsordningen inte får ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i SRV:s 
ägarkommuner ska utgå ur bolagsordningen. 

Bakgrunden till hemställan är enligt SRV att det ekonomiska utfallet av avtalspaketet inte blivit vad 
SRV förväntat sig. Av denna anledning önskar bolaget att avtalet ska hävas och att samtliga aktier i 
SBR överlåts till SBF. SRV och SB är överens om att huvudavtalet ska hävas och att SBF ska förvärva 
SRV:s aktier i SBR. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

l. godkänna att SRV återvinning AB häver träffat huvudavtal med Scandinavian Biogas Fuel 
International AB rörande bland annat ett gemensamt bolag som ska hyra och driva SRV 
återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds ätervinningsanläggning. 

2. godkänna att SRV återvinning AB överlåter samtliga sina aktier i Scandinavian Biogas 
Recycling AB till Biogas Stockholm Finans AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella 
värde. 

3. Kravet i Scandinavian Biogas Recycling AB:s bolagsordning, om att bolagsordningen inte får 
ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i SRV återvinning AB:s ägarkommuner, 
medges utgå ur bolagsordningen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
4. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt l och 2 ovan 

uppdras åt kommunens ombud vid SRV återvinning AB:s bolagsstämma 2022 att rösta för att 
det under punkt l omnämnda huvudavtalet hävs samt att SRV återvinning AB får överlåta 
samtliga sina aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Biogas Stockholm Finans AB. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 13(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-24  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
1. Hemställan från SRV Återvinning AB  

Skickas till 
Akten 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 13(28) 

Yrkanden 
Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
l. Hemställan från SRV Återvinning AB 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 14(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-24  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29/22 KS/2022/0019/109 

Obesvarade motioner 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska inkomna motioner som inte beretts färdigt 
redovisas för fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober. Rapporten omfattar inkomna motioner till och med den 8 februari 2022. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där beredningstiden kommer att 
överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år. 
 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 
 
KS/2019/0438/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående 
alkobommar i Nynäshamns hamn. Beräknas behandlas på kommunstyrelsen i april 2022.  
 
KS/2020/0199/060 
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 
motion om framtidens äldreomsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021, § 117, att 
återremittera svaret på motionen. Beräknas behandlas på nytt i kommunstyrelsen i april 2022. 
 
KS/2021/0347/060 
Emma Solander (MP) har den 23 juni 2021 väckt en motion om att informationsskyltar om 
nedskräpning sätt upp på strategiska platser i Nynäshamns kommun.  
 
KS/2021/0452/060 
Johann Wolf (SD) har den 12 oktober 2021 väckt en motion om att utvärdera och följa upp 
möjligheterna att värna Nynäshamn ifrån utsatta områden. 
 
KS/2022/0092/060 
Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Hans-Ove Krafft (SN) har den 2 februari 2022 väckt en 
motion rörande tidredovisning för nämndordföranden. 
 
KS/2022/0097/060 
Johann Wolf (SD) har den 8 februari 2022 väckt en motion om att införa ettåriga mandatperioder i 
kommunens nämnder (förutom kommunstyrelsen) och bolagsstyrelser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.  

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 14(28) 

§ 29/22 

Obesvarade motioner 

KS/2022/0019/109 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska inkomna motioner som inte beretts färdigt 
redovisas för fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober. Rapporten omfattar inkomna motioner till och med den 8 februari 2022. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där beredningstiden kommer att 
överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år. 

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 

KS/2019/0438/060 
Lena Dafgrd  (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående 
alkobommar i Nynäshamns hamn. Beräknas behandlas på kommunstyrelsen i april 2022. 

KS/2020/0199/060 
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 
motion om framtidens äldreomsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021, § 117, att 
återremittera svaret på motionen. Beräknas behandlas på nytt i kommunstyrelsen i april 2022. 

KS/2021/0347/060 
Emma Selander (MP) har den 23 juni 2021 väckt en motion om att informationsskyltar om 
nedskräpning sätt upp på strategiska platser i Nynäshamns kommun. 

KS/2021/0452/060 
Johann Wolf (SD) har den 12 oktober 2021 väckt en motion om att utvärdera och följa upp 
möjligheterna att värna Nynäshamn ifrån utsatta områden. 

KS/2022/0092/060 
Lena Dafgärd (SN), Per Ranch (SN) och Hans-Ove Krafft (SN) har den 2 februari 2022 väckt en 
motion rörande tidredovisning för nämndordföranden. 

KS/2022/0097 /060 
Johann Wolf (SD) har den 8 februari 2022 väckt en motion om att införa ettåriga mandatperioder i 
kommunens nämnder (förutom kommunstyrelsen) och bolagsstyrelser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 15(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-24  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30/22 KS/2022/0019/109 

Obesvarade medborgarförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 32 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 
31 december 2020. Kommunfullmäktige har den 17 september 2020, § 90, beslutat att under en 
prövotid av ett år (från 2021-01-01) införa e-förslag som ersatt medborgarförslag. 

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

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

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

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

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

KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 
2019-12-03.  

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

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

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

KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i 
Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.  

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 15(28) 

§ 30/22 

Obesvarade medborgarförslag 

KS/2022/0019/109 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 32 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 
31 december 2020. Kommunfullmäktige har den 17 september 2020, § 90, beslutat att under en 
prövotid av ett år (frän 2021-01-01) införa e-förslag som ersatt medborgarförslag. 

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

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

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

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

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

KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 
2019-12-03. 

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

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

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

KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i 
Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 16(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-24  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31/22 KS/2022/0015/009 

Rapport Balanslista 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.  
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda – en 
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste 
rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.  
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Balanslistan  

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 16(28) 

§ 31/22 

Rapport Balanslista 

KS/2022/0015/009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda - en 
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Under rubriken "Status åtgärdat" redovisas verkställda beslut sedan senaste 
rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Balanslistan 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 17(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-24  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32/22 KS/2021/0539/009 

Svar på väckt ärende om gymnasiepolitisk satsning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att punkt 1 i det väckta 
ärendet ska genomföras; 1. utreda och lämna förslag om vilka medel som behövs fram till valet 
2022 för att stoppa/begränsa planerade nedskärningar.  

Ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2021 § 443 väckte Lars-Åke Lundin (S) 
ett ärende om gymnasiepolitisk satsning. Lars-Åke Lundin (S) yrkade att kommunstyrelsen skulle ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag på vilka medel som behövs fram till valet 2022 
för att stoppa eller begränsa planerade nedskärningar. Kommunstyrelsen beslutade att lämna 
ärendet till förvaltningen för beredning. 

Huvudman för den kommunala skolan är kommunfullmäktige. Huvudmannen har det övergripande 
ansvaret för utbildningen, exempelvis att utbildningen genomförs enligt de krav som uppställs i 
skollagstiftningen. Kommunfullmäktige har dock en skyldighet att utse en eller flera nämnder som 
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 § Skollagen). I Nynäshamns kommun 
har näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utsetts att fullgöra kommunens uppgifter gällande 
gymnasieskolan. 

Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter kopplade till 
gymnasieskolan har nämnden ansvar för övergripande planering, resursfördelning och 
personalförsörjning. Nämnden är dock förhindrad att besluta i de frågor där lagstiftaren uttryckligen 
lämnat ansvar och beslutanderätt till rektor. Exempelvis är det rektor som beslutar om sin enhets 
inre organisation och fördelar resurser inom enheten (2 kap. 10 § Skollagen). Kommunens rektorer 
kan därmed sägas ha två uppdrag; ett statligt och ett kommunalt. Det statliga handlar om att uppnå 
de nationella målen i skollagstiftningen medan det kommunala handlar om att följa kommunens mål 
och hålla given budget.  

Sedan 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Om 
skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är 
tillräckliga, till exempel för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna 
genomföras, ansvarar denne för att informera huvudmannen som är ytterst ansvarig. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 
den 11 februari 2022. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras, detta för att punkt 1 i det väckta ärendet ska 
genomföras; 1. utreda och lämna förslag om vilka medel som behövs fram till valet 2022 för att 
stoppa/begränsa planerade nedskärningar. 

Ordförande (M) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 17(28) 

§ 32/22 KS/2021/0539/009 

Svar på väckt ärende om gymnasiepolitisk satsning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att punkt l i det väckta 
ärendet ska genomföras; l. utreda och lämna förslag om vilka medel som behövs fram till valet 
2022 för att stoppa/begränsa planerade nedskärningar. 

Ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2021 § 443 väckte Lars-Åke Lundin (S) 
ett ärende om gymnasiepolitisk satsning. Lars-Åke Lundin (S) yrkade att kommunstyrelsen skulle ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag på vilka medel som behövs fram till valet 2022 
för att stoppa eller begränsa planerade nedskärningar. Kommunstyrelsen beslutade att lämna 
ärendet till förvaltningen för beredning. 

Huvudman för den kommunala skolan är kommunfullmäktige. Huvudmannen har det övergripande 
ansvaret för utbildningen, exempelvis att utbildningen genomförs enligt de krav som uppställs i 
skollagstiftningen. Kommunfullmäktige har dock en skyldighet att utse en eller flera nämnder som 
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 § Skollagen). I Nynäshamns kommun 
har näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utsetts att fullgöra kommunens uppgifter gällande 
gymnasieskolan. 

Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter kopplade till 
gymnasieskolan har nämnden ansvar för övergripande planering, resursfördelning och 
personalförsörjning. Nämnden är dock förhindrad att besluta i de frågor där lagstiftaren uttryckligen 
lämnat ansvar och beslutanderätt till rektor. Exempelvis är det rektor som beslutar om sin enhets 
inre organisation och fördelar resurser inom enheten (2 kap. 10 § Skollagen). Kommunens rektorer 
kan därmed sägas ha två uppdrag; ett statligt och ett kommunalt. Det statliga handlar om att uppnå 
de nationella målen i skollagstiftningen medan det kommunala handlar om att följa kommunens mål 
och hålla given budget. 

Sedan 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Om 
skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är 
tillräckliga, till exempel för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna 
genomföras, ansvarar denne för att informera huvudmannen som är ytterst ansvarig. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. Anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 
den 11 februari 2022. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras, detta för att punkt l i det väckta ärendet ska 
genomföras; l. utreda och lämna förslag om vilka medel som behövs fram till valet 2022 för att 
stoppa/begränsa pla ne rade nedskärningar. 

Ordförande (M) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) äterremissyrkande. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 18(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-24  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KS/2021/0539/009-3 
Väckt ärende, KS/2021/0539/009-1 

Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 18(28) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KS/2021/0539/009-3 
Väckt ärende, KS/2021/0539/009-1 

Skickas till 
Akten 
Hand lägga ren 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 19(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33/22 KS/2022/0081/049 

Svar på väckt ärende om att gymnasiet måste få mer resurser 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget i det väckta ärendet om att sänka hyresnivån för 
gymnasiet. 

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

Ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde den 20 januari 2022 § 22 väckte Patrik Isestad (S) ett 
ärende om ytterligare resurser till gymnasiet. Patrik Isestad (S) yrkade att hyresnivån för gymnasiets 
lokaler sänks med 30 procent. Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för 
beredning. 

Huvudman för den kommunala skolan är kommunfullmäktige. Huvudmannen har det övergripande 
ansvaret för utbildningen, exempelvis att utbildningen genomförs enligt de krav som uppställs i 
skollagstiftningen. Kommunfullmäktige har dock en skyldighet att utse en eller flera nämnder som 
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 § Skollagen). I Nynäshamns kommun 
har näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utsetts att fullgöra kommunens uppgifter gällande 
gymnasieskolan. 

Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter kopplade till 
gymnasieskolan har nämnden ansvar för övergripande planering, resursfördelning och 
personalförsörjning. Nämnden är dock förhindrad att besluta i de frågor där lagstiftaren uttryckligen 
har lämnat ansvar och beslutanderätt till rektor. Exempelvis är det rektor som beslutar om sin 
enhets inre organisation och fördelar resurser inom enheten (2 kap. 10 § Skollagen). 

Det är varje kommuns ansvar att som huvudman tilldela skolverksamheten de resurser som bedöms 
nödvändiga för att uppnå de i skollagstiftningen uppsatta målen. Fördelningen sker genom att 
fullmäktige årligen i mål och budget beslutar om nämndernas ekonomiska ramar. Det är sedan upp 
till nämnderna att besluta om detaljerna genom sina internbudgetar. 

Kommunen har ansvar för att fördela resurser till såväl egna skolenheter som till enskilda 
huvudmän, samt genom interkommunal ersättning till andra kommuner. Skollagen tydliggör att 
resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. Enligt 
gymnasieförordningen ska bidragen till de enskilda huvudmännen beslutas per kalenderår och 
grunda sig på kommunens budget för det kommande året. Om ytterligare resurser ges till 
hemkommunens gymnasieskola under budgetåret ska enligt 13 kap. 2 § Gymnasieförordningen 
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Avslå förslaget i det väckta ärendet om att sänka hyresnivån för gymnasiet. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till det väckta ärendet och att hyresnivån på gymnasiet ska sänkas med 
30%.  

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 33/22 KS/2022/0081/049 

Svar på väckt ärende om att gymnasiet måste få mer resurser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget i det väckta ärendet om att sänka hyresnivän för 
gymnasiet. 

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

Ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde den 20 januari 2022 § 22 väckte Patrik Isestad (S) ett 
ärende om ytterligare resurser till gymnasiet. Patrik Isestad (S) yrkade att hyresnivan för gymnasiets 
lokaler sänks med 30 procent. Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för 
beredning. 

Huvudman för den kommunala skolan är kommunfullmäktige. Huvudmannen har det övergripande 
ansvaret för utbildningen, exempelvis att utbildningen genomförs enligt de krav som uppställs i 
skollagstiftningen. Kommunfullmäktige har dock en skyldighet att utse en eller flera nämnder som 
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 § Skollagen). I Nynäshamns kommun 
har näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utsetts att fullgöra kommunens uppgifter gällande 
gymnasieskolan. 

Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter kopplade till 
gymnasieskolan har nämnden ansvar för övergripande planering, resursfördelning och 
personalförsörjning. Nämnden är dock förhindrad att besluta i de frågor där lagstiftaren uttryckligen 
har lämnat ansvar och beslutanderätt till rektor. Exempelvis är det rektor som beslutar om sin 
enhets inre organisation och fördelar resurser inom enheten (2 kap. 10 § Skollagen). 

Det är varje kommuns ansvar att som huvudman tilldela skolverksamheten de resurser som bedöms 
nödvändiga för att uppnå de i skollagstiftningen uppsatta målen. Fördelningen sker genom att 
fullmäktige årligen i mål och budget beslutar om nämndernas ekonomiska ramar. Det är sedan upp 
till nämnderna att besluta om detaljerna genom sina internbudgetar. 

Kommunen har ansvar för att fördela resurser till såväl egna skolenheter som till enskilda 
huvudmän, samt genom interkommunal ersättning till andra kommuner. Skollagen tydliggör att 
resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. Enligt 
gymnasieförordningen ska bidragen till de enskilda huvudmännen beslutas per kalenderår och 
grunda sig på kommunens budget för det kommande året. Om ytterligare resurser ges till 
hemkommunens gymnasieskola under budgetåret ska enligt 13 kap. 2 § Gymnasieförordningen 
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. Avslå förslaget i det väckta ärendet om att sänka hyresnivän för gymnasiet. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till det väckta ärendet och att hyresnivån på gymnasiet ska sänkas med 
30%. 

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till det väckta ärendet och att hyresnivån på 
gymnasiet ska sänkas med 30%. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KS/2022/0081/049-3 
Väckt ärende KS/2022/0081/049-2 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 20(28) 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till det väckta ärendet och att hyresnivån på 
gymnasiet ska sänkas med 30%. 

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

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlätande KS/2022/0081/049-3 
Väckt ärende KS/2022/0081/049-2 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 34/22 KS/2021/0219/061 

Svar på E-förslag - Stäng av trafiken i centrumkärnan under 
sommarmånaderna 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att   

1. Avslå e-förslaget 
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 

utreda gångfartsområdet i Nynäshamns centrum 

Ärendet 
I november 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att rubricerat ärende skulle remitteras 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (KSAU § 241/21).   
 
Ett remissvar har nu inkommit från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN § 45/21). I 
remissvaret anger nämnden att den samlade bilden av näringslivets synpunkter, erfarenheter och 
önskemål är att en avstängning av biltrafiken i centrum skulle påverka näringslivet negativt. Detta 
motiveras bland annat med begränsad tillgänglighet för kunder, i synnerhet för personer med 
nedsatt rörelseförmåga men även med att centrum blir ödsligt samt hinder för varutransporter. 
Remissvaret anger att vittnesmål från tidigare försök med avstängning av biltrafiken resulterat i 
minskad omsättning.   
 
Stadskärneföreningen, som är kommunens samarbetspartner i frågor kring stadskärneutveckling, 
har vid ett flertal tillfällen haft frågan om att stänga av biltrafiken uppe. Vid dessa tillfällen har 
majoriteten av medlemmarna sagt nej baserat på tidigare försök samt utifrån samråd med liknande 
stadskärnor med erfarenhet av gågator. Gemensamt för de parter som förvaltningen talat med, 
oavsett om de är för eller emot en avstängning, är många andra åtgärder önskas först för att göra 
centrum mer attraktivt. Exempel på sådana åtgärder är bättre belysning, rent och snyggt, fler 
aktiviteter och mer utsmyckning.  
 
Stadskärneföreningen har även skickat in ett eget remissvar i ärendet. Vissa av föreningens 
synpunkter har tagits upp i NAN:s remissvar. Majoriteten av Stadskärneföreningens medlemmar har 
hittills sagt nej till liknande förslag om att stänga av för biltrafiken. Föreningen tar istället upp en rad 
andra förslag på vad som behöver utvecklas i centrum till exempel fler ytor för aktiviteter och 
umgänge samt tydligare stråk mellan centrum och hamnen. Föreningen lyfter även att en 
sommargågata skulle kunna vara intressant att testa på området i centrum som redan är avstängt 
för biltrafik och där åtgärden inte påverkar den övriga infrastrukturen, på Fredsgatan mellan 
Centralgatan och Stadshusplatsen. Stadskärneföreningen har många idéer för hur stråket skulle 
kunna lyftas och ser att en gemensam satsning med kommunen skulle kunna leda till en attraktiv 
sommargågata men också samverkansformer att bygga vidare på inför fortsatt utveckling av 
stadskärnan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att   

1. Avslå e-förslaget 
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 

utreda gångfartsområdet i Nynäshamns centrum 
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§ 34/22 KS/2021/0219/061 

Svar på E-förslag - Stäng av trafiken i centrumkärnan under 
sommarmänaderna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

l. Avslå e-förslaget 
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 

utreda gångfartsområdet i Nynäshamns centrum 

Ärendet 
I november 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att rubricerat ärende skulle remitteras 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (KSAU § 241/21). 

Ett remissvar har nu inkommit från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN § 45/21). I 
remissvaret anger nämnden att den samlade bilden av näringslivets synpunkter, erfarenheter och 
önskemål är att en avstängning av biltrafiken i centrum skulle påverka näringslivet negativt. Detta 
motiveras bland annat med begränsad tillgänglighet för kunder, i synnerhet för personer med 
nedsatt rörelseförmåga men även med att centrum blir ödsligt samt hinder för varutransporter. 
Remissvaret anger att vittnesmål från tidigare försök med avstängning av biltrafiken resulterat i 
minskad omsättning. 

Stadskärneföreningen, som är kommunens samarbetspartner i frågor kring stadskärneutveckling, 
har vid ett flertal tillfällen haft frågan om att stänga av biltrafiken uppe. Vid dessa tillfällen har 
majoriteten av medlemmarna sagt nej baserat på tidigare försök samt utifrån samråd med liknande 
stadskärnor med erfarenhet av gågator. Gemensamt för de parter som förvaltningen talat med, 
oavsett om de är för eller emot en avstängning, är många andra åtgärder önskas först för att göra 
centrum mer attraktivt. Exempel på sådana åtgärder är bättre belysning, rent och snyggt, fler 
aktiviteter och mer utsmyckning. 

Stadskärneföreningen har även skickat in ett eget remissvar i ärendet. Vissa av föreningens 
synpunkter har tagits upp i NAN:s remissvar. Majoriteten av Stadskärneföreningens medlemmar har 
hittills sagt nej till liknande förslag om att stänga av för biltrafiken. Föreningen tar istället upp en rad 
andra förslag på vad som behöver utvecklas i centrum till exempel fler ytor för aktiviteter och 
umgänge samt tydligare stråk mellan centrum och hamnen. Föreningen lyfter även att en 
sommargågata skulle kunna vara intressant att testa på området i centrum som redan är avstängt 
för biltrafik och där åtgärden inte påverkar den övriga infrastrukturen, på Fredsgatan mellan 
Centralgatan och Stadshusplatsen. Stadskärneföreningen har mänga ideer för hur sträket skulle 
kunna lyftas och ser att en gemensam satsning med kommunen skulle kunna leda till en attraktiv 
sommargågata men också samverkansformer att bygga vidare på inför fortsatt utveckling av 
stadskärnan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

l. Avslå e-förslaget 
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 

utreda gångfartsområdet i Nynäshamns centrum 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
E-förslag – Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna  
Beslut – ksau § 241 2021-10-07 
Remissvar E-förslaget Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna (NAN) 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 
Remissvar – E-förslag- Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna (Stadskärnef.) 
Slutrapport – Initiativ för utveckling av handeln i Nynäshamns centrum 

Skickas till 
Akten  
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 22(28) 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna 
Beslut - ksau § 241 2021-10-07 
Remissvar E-förslaget Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna (NAN) 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 
Remissvar - E-förslag- Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna (Stadskärnef.) 
Slutrapport - Initiativ för utveckling av handeln i Nynäshamns centrum 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 35/22 KS/2022/0044/061 

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

1. En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 17 januari 2022 – 13 
februari 2022. 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-förslagen innehåller följande information och förslag: 

1. En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
KS/2022/0091/061-1 
 
Antal röster: 42 

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

1. En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 

Beslutsunderlag 
E-förslag – En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 23(28) 

§ 35/22 

Inkomna e-förslag 

KS/2022/0044/061 

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

l. En plats med olika djur att besöka, typ 4hgärd 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 17 januari 2022 - 13 
februari 2022. 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-förslagen innehåller följande information och förslag: 
l. En plats med olika djur att besöka, typ 4hgärd 

KS/2022/0091/061-1 

Antal röster: 42 

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

l. En plats med olika djur att besöka, typ 4hgärd 

Beslutsunderlag 
E-förslag - En plats med olika djur att besöka, typ 4hgärd 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 36/22 KS/2022/0012/022 

Förordnande som t.f. förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-06-2022-04-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

1. Jan Hellström förordnas att tjänstgöra som tillförordnad förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2022-03-06 – 2022-04-03. 

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 2.3.3 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendet 
En rekrytering av förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen är genomförd och en ny 
förvaltningschef börjar 2022-04-04.  

Nuvarande tf förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förordnande för perioden 
2021-12-06 – 2022-03-05. 
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning fattar kommundirektören beslut om förordnanden av 
ersättare för förvaltningschef under en sammanhängande tid av högst tre månader. Förordnanden 
överstigande tre månader beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

1. Jan Hellström förordnas att tjänstgöra som tillförordnad förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2022-03-06 – 2022-04-03. 

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 2.3.3 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
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§ 36/22 KS/2022/0012/022 

Förordnande som t.f. förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-06-2022-04-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

l. Jan Hellström förordnas att tjänstgöra som tillförordnad förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2022-03-06 - 2022-04-03. 

Beslutet fattas med stöd av punkt 2.3.3 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendet 
En rekrytering av förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen är genomförd och en ny 
förvaltningschef börjar 2022-04-04. 

Nuvarande tf förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förordnande för perioden 
2021-12-06- 2022-03-05. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning fattar kommundirektören beslut om förordnanden av 
ersättare för förvaltningschef under en sammanhängande tid av högst tre månader. Förordnanden 
överstigande tre månader beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation att: 

l. Jan Hellström förordnas att tjänstgöra som tillförordnad förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2022-03-06 - 2022-04-03. 

Beslutet fattas med stöd av punkt 2.3.3 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 37/22 

Personalfrågor 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor.  
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§ 38/22         KS/2022/0120/026 

Övriga frågor 
1. Ordförandeförslag om friskvårdsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att för 2022 införa ett extra friskvårdsbidrag för samtliga anställda om 1000 kr per anställd i 
enlighet med förslagets intentioner. 

2. att finansiering sker ur kommunstyrelsens ofördelade medel med maximalt 2 miljoner kronor. 

Ärendet 
Kommunens personal har under Covidpandemin ställts inför stora utmaningar och påfrestningar i sitt 
arbete och har genomfört ett fantastiskt arbete under denna långa prövningens tid. Det är därför på 
sin plats att man ges ytterligare erkänsla för sina ovärderliga insatser, som gjort att kommunens 
verksamheter har fungerat så väl som de gjort. 

Här har tidigare givits ut värdebevis i två omgångar, men av tekniska skäl är denna metod inte 
längre möjlig. Däremot finns en möjlighet att bidra till dubbel nytta genom att ge ett extra bidrag i 
det hälsofrämjande arbetet, som ju är en del av arbetsmiljöarbetet och som ska inspirera 
medarbetare till än positiv, balanserad och hälsosam livsstil, vilket känns än mer angeläget efter den 
långa pandemin. 

Därför föreslås att för 2022 ge samtliga anställda ett extra friskvårdsbidrag om 1000 Kr/anställd 
utöver de ordinarie 1500 Kr och även som komplement till de som valt att ta ut sin friskvårdstimme. 

Finansiering förslås ske ur kommunstyrelsens ofördelade medel med en beräknad kostnad om 
maximalt 2 Mkr. 

Ordförandeförslag 
Ordförande (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. att för 2022 införa ett extra friskvårdsbidrag för samtliga anställda om 1000 kr per anställd i 
enlighet med förslagets intentioner. 

2. att finansiering sker ur kommunstyrelsens ofördelade medel med maximalt 2 miljoner kronor. 

Skickas till 
Akten 
 
 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

Sida 26(28) 

§ 38/22 

Övriga f rgor  

l. Ordförandeförslag om friskvårdsbidrag 

KS/2022/0120/026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

l. att för 2022 införa ett extra friskvårdsbidrag för samtliga anställda om 1000 kr per anställd i 
enlighet med förslagets intentioner. 

2. att finansiering sker ur kommunstyrelsens ofördelade medel med maximalt 2 miljoner kronor. 

Ärendet 
Kommunens personal har under Covidpandemin ställts inför stora utmaningar och påfrestningar i sitt 
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2. Säkerhetsinformation 
Ordförande (M) lämnar information. 

 

3. Kommundirektören lämnar information 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om granskning av konsultavtal. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anteckna till protokollet att förvaltningen ser över och 
säkerställer rutinerna för hanteringen av direktupphandling, avtal och delegationsnivåer genom:  

- utbildning av samtliga chefer och administrativa resurser. 

- en översyn av befintliga delegationsnivåer kopplat till avtal och upphandling.  

- att direktupphandlingssamordnarens roll och kompetens lyfts i hela organisationen. 

- att justera processen för konsultavtal.  

- framtagandet av en rutin för att löpande mäta kostnader vid direktupphandling men även vid 
avrop på godkända ramavtal så att kostnader inte överstiger upphandlingsgränser eller 
delegationsgränser. 
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§ 39/22  

Nästa sammanträde 7 april 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 7 april 2022 klockan 09.00. 
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