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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, 2021-10-07 kl. 09.00-10.28. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
 Mikael Persson (L) från och med klockan 09.35 §§ 224–252, 254. 
Patrik Isestad (S) 

 

 

Övriga deltagare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Deltar på distans: 
 Carolina Pettersson, kommundirektör 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Claes Kilström, fastighetschef 
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Sanna Jansson, kommunjurist 

 

Lova Lonér, HR-partner 
Dan Olén, ekonomichef 
 

Paragrafer 
§§ 223 - 254 

Justeringens plats och tid 
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§ 223/21  

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

 

Under § 251 Personalfrågor: 

Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om rekrytering. 

 

Under § 253 Övriga frågor: 

• Budgetjusteringsärende 
• Information om utveckling av Nynäshamn 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 223, 253, 251, 224–250, 252, 254. 

______  
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§ 224/21 KS/2020/0461/004 

Utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Revidera 17 § i de gemensamma bestämmelserna i samtliga nämnders reglementen i 
enlighet med kommunstyreförvaltningens förslag. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det gemensamma 
personuppgiftsansvaret mellan kommunstyrelsen de nämnder som framställs i 
utredningsrapporten dokumenteras i enlighet med stöd av bilaga 1 till utredningsrapporten. 

2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att instruktioner för 
personuppgiftsbehandling vid interna biträdesförhållanden mellan kommunstyrelsen och de 
nämnder som framställs i utredningsrapporten tas fram i enlighet med stöd av bilaga 1 till 
utredningsrapporten. 

3. Lägga utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar till handlingarna samt 
4. Anse dataskyddsombudets rekommendationer punkt nr 20,21 samt 34,35 vara hanterade.  

 

Ärendet 
Den 31 augusti 2020 inkom kommunstyrelsens dataskyddsombud med en rapport till 
kommunstyrelsen – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens verksamheter. 

Dataskyddsombudet har i granskningen gjort en bedömning kring kommunstyrelsens efterlevnad av 
vissa utvalda artiklar i dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att kommunstyrelsen, 
enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden. 

Kommunstyrelsen tog den 17 december 2020 § 317 beslut om att tacka för dataskyddsombudets 
rapport. Kommunstyrelsen överlämnade sedan till kommunstyrelseförvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Revidera 17 § i de gemensamma bestämmelserna i samtliga nämnders reglementen i 
enlighet med kommunstyreförvaltningens förslag. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

1 .Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det gemensamma 
personuppgiftsansvaret mellan kommunstyrelsen de nämnder som framställs i 
utredningsrapporten dokumenteras i enlighet med stöd av bilaga 1 till utredningsrapporten. 

2 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att instruktioner för 
personuppgiftsbehandling vid interna biträdesförhållanden mellan kommunstyrelsen och de 
nämnder som framställs i utredningsrapporten tas fram i enlighet med stöd av bilaga 1 till 
utredningsrapporten. 

3 Lägga utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar till handlingarna samt 
4 Anse dataskyddsombudets rekommendationer punkt nr 20,21 samt 34,35 vara hanterade.  
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Beslutsunderlag 
Utredning kring kommunstyrelsens personuppgiftsansvar – Med anledning av dataskyddsombudets 
rekommendationer till kommunstyrelsen punkt 20,21, 34 och 35 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 225/21 KS/2020/0461/004 

Förslag till handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen 
i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
       1. anta förvaltningens förslag till Handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i     
       Nynäshamns kommun.  
       2. Kanslichef ges delegation på att vid behov revidera handboken. 
       3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 2, 3, 11 12, 26-27, 30, 40 samt 44- 45 ska  
       härmed anses vara helt eller delvis hanterade. 
 

Ärendet 
Den 31 augusti 2020 inkom kommunstyrelsens dataskyddsombud med en rapport till 
kommunstyrelsen – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens verksamheter. 
Dataskyddsombudet har i granskningen gjort en bedömning kring kommunstyrelsens efterlevnad av 
vissa utvalda artiklar i dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att kommunstyrelsen, 
enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden. 
 
Dataskyddsombudet har bland annat lyft följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
       1. anta förvaltningens förslag till Handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i     
       Nynäshamns kommun.  
       2. Kanslichef ges delegation på att vid behov revidera handboken. 
       3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 2, 3,11 12, 26-27, 30, 40 samt 44- 45 ska  
       härmed anses vara helt eller delvis hanterade. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till Handbok-för tillämpning av dataskyddsförordningen i Nynäshamns kommun 
Riktlinjer för informationssäkerhet, antagna av kommunstyrelsen den 16 juni 2021 § 221  
Dataskyddsombudets Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens 
verksamheter, 2020-08-31 
Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2020 § 317, Uppföljning av kommunstyrelsens 
dataskyddsombuds rapport 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 226/21 KS/2020/0485/866 

Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp 
av konst i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 
 

Ärendet 
I samband med Mål- och budget 2021–2024 den 15 oktober 2020 § 108 tog kommunfullmäktige 
beslut om att överföra ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet verkställdes den 1 januari 2021.  
 
Som en konsekvens av fullmäktiges beslut har kommunstyrelseförvaltningen sett behov av att se 
över och revidera kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i syfte att 
riktlinjerna ska spegla den nya aktuella organisationen. Kommunstyrelseförvaltningen har därför 
tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Nynäshamns kommun där 
även kommunstyrelsen delegeras ett ansvar för att säkerställa att offentliga miljöer berikas av 
konstnärlig utsmyckning.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 24 augusti 2021 § 181 – med tjänsteskrivelse 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 juni 2021 § 77 – med tjänsteskrivelse 
Gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun, antagna 
av kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 75 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 227/21 KS/2021/0089/008 

Inaktivering av krisledningsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet med anledning av coronapandemin 
upphör och att nämnden inaktiveras den 31 oktober 2021. 
 

Ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) får ordföranden i krisledningsnämnden bedöma när en 
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska 
ske. Under våren 2020 bedömdes det extraordinära läge som rådde i kommunen på grund av 
spridningen av covid-19 vara av sådan karaktär att en aktivering av krisledningsnämnden var 
motiverad. Beslut om att nämnden skulle träda i funktion fattades av krisledningsnämndens 
ordförande den 1 april 2020. Sedan aktiveringen har nämnden sammankallats vid sex tillfällen för 
att bland annat besluta om stödåtgärder för näringslivet, inköp av skyddsutrustning samt 
distribution av livsmedel. 
 
Så snart krisledningsnämndens funktion inte längre behövs ska den avvecklas och de uppgifter som 
övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. Att uppgifter ska återgå och nämnden inaktiveras kan 
beslutas av både krisledningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (2 kap. 4 och 6 
§§ LEH). 
 
Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på 
kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Även krisledningsnämndens 
arbete bör vara en del av utvärderingen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet med anledning av coronapandemin 
upphör och att nämnden inaktiveras den 31 oktober 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2021/0089/008-1 
Beslut att aktivera krisledningsnämnden, KS/2020/0194/004-1  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 228/21 KS/2021/0026/042 

Återkoppling från Södertörns Brandförsvarsförbund på 
revisionens påpekanden på årsredovisning 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Informationen från Södertörns brandförsvarsförbund läggs till handlingarna  

Ärendet 
I samband med årsredovisningen 2019 från Södertörns Brandförsvarsförbund beslutade 
Nynäshamns kommuns kommunfullmäktige att förbundets direktion skulle återkomma med svar på 
revisionens påpekanden till kommunstyrelsen. Svaret lämnas med detta ärende. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Informationen från Södertörns brandförsvarsförbund läggs till handlingarna  

Beslutsunderlag 
SBFF direktionens svar 
KF Beslut §65 2020-06-10 
Revisionsrapport 2019 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 229/21 KS/2021/0091/219 

Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 
2022–2025 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-
2025.  

Ärendet 
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och klimatrådgivning (EKR). 
Den nu gällande överenskommelsen mellan kommunerna avser perioden 2018-2021 och ett förslag 
till ny överenskommelse för perioden 2022-2025 tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att 
stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms 
län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som 
tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva 
efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens negativa 
klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.  
 
Förslaget till ny överenskommelse togs fram under 2020 och har skickats till kommunerna på remiss 
för synpunkter. Inkomna synpunkter på förslaget har behandlats av styrgruppen för EKR-samarbetet 
och ett slutligt förslag på ny överenskommelse har tagits fram på förslag till Storsthlms styrelse. 
Förslaget är i huvudsak en revidering av den nuvarande överenskommelsen. Förändringarna 
kännetecknas till stor del av förtydliganden och kompletteringar.  
 
Förslaget till ny överenskommelse har nu skickats ut på rekommendation för ställningstagande och 
beslut i respektive kommun. Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-
2025.  

 

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025 
Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022-2025 
Beslut – ks § 81 2021-03-18 Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimat- och 
energirådgivningen 2022 - 2025 
Bilaga 1 – Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar 
Svar på remiss – Förslag till ny överenskommelse för Klimat- och Energirådgivningen 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 230/21 KS/2020/0174/261 

Anläggningsarrende Vansta 5:2 för mobilmast 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal för mobilmast på fastigheten Vansta 
5:2 i Ösmo, Nynäshamns kommun. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören och mark- och exploateringschefen i uppdrag att 
signera erforderliga handlingar. 

 
Beslutet fattas med stöd av 2 kap § 13, första stycket, enligt Regemente för kommunstyrelsen, 
antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94 och reviderad 10 december 2020, § 83. 
 

Ärendet 
Företaget Hi3g/On Tower Sweden har ansökt om ny arrendeupplåtelse för att ersätta befintlig 
mobilmast på fastigheten Vansta 5:2. Det befintliga arrendet är uppsagt för avflyttning då 
mobilmasten ligger inom ett område som planeras bebyggas inom ramen för utveckling av centrala 
och södra Ösmo etapp 2, se figur 1. Det befintliga arrendet tecknades 2007 med en arrendeavgift 
på 10 000 kr, vilket är betydligt lägre än nivån i dagens arrendetaxa.  
 
Ett arrendeavtal för den nya upplåtelsen har tagits fram. Genom avtalet upplåts ett område på 100 
kvm av fastigheten Vansta 5:2, se figur 1. Ändamålet med upplåtelsen är basstation för 
mobilkommunikation. Upplåtelsen sker på 10 år med en årlig avgift på 24 000 kronor i enlighet med 
gällande arrendetaxa. Arrendetiden förlängs med 1 år i sänder om uppsägning inte sker senast ett 
år före arrendetidens utgång. Vid arrendets upphörande ska arrendatorn ta bort sina anläggningar 
och återställa i ursprungligt skick så långt det är möjligt. Den befintliga mobilmasten på det 
uppsagda arrendeområdet ska avvecklas och platsen återställas. Arrendatorn är skyldig att inhämta 
erforderliga tillstånd som t ex bygglov för sin verksamhet och anläggning.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal för mobilmast på fastigheten Vansta 

5:2 i Ösmo, Nynäshamns kommun. 
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören och mark- och exploateringschefen i uppdrag att 

signera erforderliga handlingar. 
 
Beslutet fattas med stöd av 2 kap §13, första stycket, enligt Regemente för kommunstyrelsen, 
antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, §94 och reviderad 10 december 2020, §83. 
 

Beslutsunderlag 
Arrendeavtal för mobilmast Vansta 5:2 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 231/21 KS/2020/0335/260 

Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill 
Ösmo station 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat 
markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt, 

2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för 
detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga 
kraft. 

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

Ärendet 
Bokoop Fastighet AB (exploatören) ansökte i juli 2020 om direktanvisning på del av fastigheten 
Vansta 5:38 intill Ösmo station. I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om direktanvisning med bolaget, 
och att förslag till markanvisningsavtal ska behandlas av kommunstyrelsen tillsammans med 
beställning av detaljplan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat 

markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt, 
2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för 

detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga 
kraft. 

 

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

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Kartor och bilder 
Bilaga 2  Exempel på situationsplan 
Bilaga 3  Undertecknat markanvisningsavtal  

Skickas till 
Akten 
 



 

PROTOKOLL Sida 14(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 232/21 KS/2021/0335/214 

Planbeställning för bostäder m.m. inom del av fastigheten 
Vansta 5:2 m fl, Utveckling av centrala och södra Ösmo, etapp 
2 Skogsnibble. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beställer av samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för del av fastigheten 
Vansta 5:2 m fl. Detaljplanen blir etapp två av samhällsbyggnadsprojektet ”Utveckling av centrala 
och södra Ösmo”. Kostnaden för planläggningen belastar planeringsavdelningens budget. 
 

Protokollsanteckning 
Patrik Isestad (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna hänvisar till tidigare särskilt yttrande i ärende § 256, kommunstyrelsen 21 
november 2018, som inte bifölls av kommunstyrelsen. Socialdemokraterna är positiva till att 
kommunstyrelsen nu har ändrat sig. 

Föredragning 
Projektledare Amalia Tjärnstig föredrar ärendet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsprojektet ”Utveckling av centrala och södra Ösmo” syftar till att förtäta och bygga 
ihop Ösmo med ett tillskott av bostäder, lokaler för handel och service samt ny skola och nya 
förskolor m.m. Projektet i dess nuvarande form startades på uppdrag av kommunstyrelsen (KS§ 66 
2018-03-28). Dessförinnan har bland annat en strukturplan tagits fram (2016) som sammanfattar 
förutsättningarna för planeringen och pekar ut tre olika scenarion.  
 
Kommunstyrelsen har inom projektet tidigare beslutat om planbeställning av etapp 1 (KS 2019-11-
21 §175) samt planbeställning för ny skola i Ösmo (2021-06-16 KS §218). Planläggningen av etapp 
1 pågår och markanvisningsavtal med en ankaraktör för etapp 1 har godkänts av 
kommunfullmäktige (2020-09-17 KF §92).  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beställer av samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för del av fastigheten 
Vansta 5:2 m fl. Detaljplanen blir etapp två av samhällsbyggnadsprojektet ”Utveckling av centrala 
och södra Ösmo”. Kostnaden för planläggningen belastar planeringsavdelningens budget. 
 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Planområde 
Bilaga 2 Exploateringskalkyl 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 15(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 233/21 KS/2021/0215/259 

Utveckling av fastigheten Bogsprötet 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag till en 
markanvisningstävling för Bogsprötet 1. När markanvisning har genomförts ska planändring 
beställas från samhällsbyggnadsnämnden. Trafiksituationen samt eventuella risker med att ta bort 
reservatet ska utredas i detaljplaneringen.  
 

Ärendet 
Bogsprötet 1 på Hamngatan 34 är en 844 kvm stor tomt bebyggd med en villa från 1936. 
Sedan 2010 äger kommunstyrelsen via mark och exploatering fastigheten. Tidigare ägare var 
Nynäshamn exploatering AB. Villan har under de gångna åren använts av kommunens olika 
förvaltningar som bland annat tjänstebostad och boende för nyanlända. Den är idag i så dåligt skick 
att den inte går att använda. Flera aktörer har under åren visat intresse för tomten som ligger 
centralt i Nynäshamn. 
 
Fastigheten ingår i detaljplan DP716 som medger bostäder i två våningar på en del av tomten. I 
detaljplanen finns också ett vägreservat i Vikingavägens förlängning, som skulle medge en ny infart 
från väg 73 till centrala Nynäshamn. Vägreservatet har sitt ursprung i 1966 års generalplan för 
Nynäshamn och skulle leda trafiken från en tänkt ny infartsväg till stadens centrala delar. När 
motorvägen byggdes ut leddes trafiken istället främst via Nynäsvägen och Centralgatan. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad (2017) finns vägreservatet utpekat och 
Vikingavägen föreslås byggas ut som kopplingsgata. På kopplingsgatorna ska gång- och cykelbana 
finnas på minst en sida av gatan och gångbana på den andra.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2021 att uppdra till förvaltningen att vidta nödvändiga 
åtgärder för att avlägsna vägreservatet, samt att trafikutredning och riskanalys ska tas fram i 
arbetet. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag till en 
markanvisningstävling för Bogsprötet 1. När markanvisning har genomförts ska planändring 
beställas från samhällsbyggnadsnämnden. Trafiksituationen samt eventuella risker med att ta bort 
reservatet ska utredas i detaljplaneringen.  
 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag om fastigheten Bogsprötet 1 samt kommunstyrelsens beslut i frågan 
Detaljplan DP 716 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 16(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 234/21 KS/2020/0383/214 

Planbesked för fastigheterna Jursta 4:13 samt Jursta 4:16-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked.  
 

Ärendet 
En första ansökan om planbesked kom till kommunstyrelseförvaltningen den 2020-09-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ansökan och återremitterade ärendet för att 
förvaltningen skulle undersöka eventuella synergieffekter med det planerade bostadsbyggandet i 
Kolbotten, samt undersöka om sökanden kunde avvakta till dess att en ny översiktsplan antagits. 
Ansökan drogs tillbaka efter dialog med förvaltningen. En ny ansökan inkom den 2021-06-08.  
 
Syftet är att detaljplanera för byggande av drygt 100 bostäder. Berörda fastigheter omfattar totalt 
cirka 47 000 kvadratmeter. Området finns inte utpekat för bostadsbyggande i den översiktliga 
planeringen.  
 
Fastigheterna består idag av skogs- och jordbruksmark. Området ligger inte inom detaljplan. Det 
finns inget kommunalt vatten och avlopp och det finns inte heller med i VA-planen. Sökanden vill 
ansluta till det kommunala VA-nätet och menar att det stora antalet bostäder är tänkt att kunna 
fördela kostnaderna för en sådan anslutning.  
 
Området ligger utanför översiktsplanens utvecklingsorter och ligger inte i anslutning till 
sammanhållen bebyggelse. Avståndet till Ekeby är drygt en kilometer fågelvägen. Till den planerade 
bebyggelsen i Kolbotten är avståndet över en och en halv kilometer.  
 
Delar av fastigheterna består av jordbruksmark som bedöms som brukningsvärd. Det finns ett 
gravfält på en av fastigheterna och med stor sannolikhet andra fornlämningar. Området ligger i en 
känslig kulturmiljö. 
 
Kartor och ytterligare planeringsförutsättningar finns i bifogad promemoria.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked.  
 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked med bilagor 
PM om planbeskedsansökan 
 

Skickas till 
Akten 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 17(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 235/21 KSFA/2021/0132/291 

Viaskolan träslöjdssal avvikelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 144 000 kronor i investeringen för renovering 
av Viaskolans träslöjdssal till en total budget om 642 000 kronor och ianspråkta 144 000 kronor ur 
investeringsramen verksamhetslokaler – planerat underhåll 2021. 
 

Ärendet 
Viaskolans träslöjdssal har renoverats då den var mycket sliten och golvet har lagts om och försetts 
med frånluft. När gamla golvets togs bort visade sig underlaget vara för ojämnt för att lägga ett nytt 
golv på och det har varit nödvändigt att gjuta ett nytt underlag. Detta har drivit upp kostnaden med 
172 114 kronor. 
 
Utfallet för projektet blev 642 000 kronor, exklusive moms, med en beslutad budget om 498 000 
kronor. Det innebär en avvikelse på 28,9 % eller 144 000 kronor över budget.  
Finansiering sker genom att ianspråkta 144 000 kronor ur posten verksamhetslokaler – planerat 
underhåll 2021. Kapitalkostnaden år ett kommer sammanlagt att hamna på 75 000 kronor med en 
avskrivningstid på 10 år, varav ökningen svarar för 17 000 kronor. Inga ytterligare medel behövs för 
driften. 
 
Arbetet är slutfört och investeringen avslutas i november. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 144 000 kronor i investeringen för renovering 
av Viaskolans träslöjdssal till en total budget om 642 000 kronor och ianspråkta 144 000 kronor ur 
investeringsramen verksamhetslokaler – planerat underhåll 2021. 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut – Avvikelse i renoveringen av Viaskolans träslöjdssal 
 

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 236/21 KS/2021/0410/009 

Hemställan från Letupa AB om överlåtelse av fastigheten 
Svarven 8 och likvidering av bolaget, samt kommunens förvärv 
av fastigheten Svarven 8 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Letupa AB:s hemställan om att överlåta fastigheten Svarven 8 till kommunen godkänns. 
2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur 

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar. 
3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och 

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras 
för förvärvets fullbordan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 
5. När överlåtelse enligt punkt tre fullbordats godkänner fullmäktige att Letupa AB beslutar om 

likvidering. 
6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Letupa AB:s bolagsstämma 

rösta för att bolaget likvideras. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun godkände den 11 september 2013 § 110 ett 
aktieöverlåtelseavtal genom vilken kommunen förvärvade samtliga aktier i bolaget Letupa AB. Syftet 
med förvärvet var att komma i åtnjutande av fastigheten Svarven 8 som ägdes av bolaget. Då 
fastigheten är strategiskt placerad är försäljning av bolaget inte aktuellt. Nuvarande planer är att 
fastigheten skall användas som verksamhetslokal och därmed ska den ingå i kommunens 
fastighetsbestånd.  
 
En värdering av fastigheten är genomförd och överlåtelsen till kommunen sker till marknadsvärde. 
Värderingen biläggs detta ärende. Överföringen ger endast mindre ekonomiska effekter som 
hanteras inom ramen för förvärvsbeloppet. Prognosen för investeringsramen verksamhetslokaler är 
lägre än budget vilket ger ett utrymme att genomföra detta förvärv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Letupa AB:s hemställan om att överlåta fastigheten Svarven 8 till kommunen godkänns. 
2. Förvärvet av fastigheten svaren 8 finansieras genom att ianspråkta 4,65 miljoner kronor ur 

2021 års investeringsram verksamhetslokaler nyinvesteringar. 
3. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som utgör bilaga till tjänsteskrivelsen och 

ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna detta jämte övriga handlingar som erfordras 
för förvärvets fullbordan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 
5. När överlåtelse enligt punkt tre fullbordats godkänner fullmäktige att Letupa AB beslutar om 

likvidering. 
6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Letupa AB:s bolagsstämma 

rösta för att bolaget likvideras. 
 



 

PROTOKOLL Sida 19(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Hemställan från Letupa AB 
Köpekontrakt  
Värderingen 
Översiktskarta 
 

Skickas till 
Akten 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 237/21 KS/2021/0278/059 

Svar på väckande av ärende - Extern granskning av 
upphandlingen av skollokaler i Vaktberget 4 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Den 19 maj 2021 § 196 beslutade kommunstyrelsen att väcka ärende om Extern granskning av 
upphandling av skollokaler i Vaktberget 4 som ställts av socialdemokraterna.  
 
Av socialdemokraternas skrivelse framgår att socialdemokraterna, med anledningen av 
upphandlingen av externa lokaler i Vaktberget 4 den 12 mars 2021, anser att kommunstyrelsen 
genom sin uppsiktsplikt ska ge oberoende part i uppdrag att granska beslut fattade av barn- och 
utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med anledning av upphandlingen, 
och hur besluten genomförts av respektive förvaltning.  
 
Efter att ärendet väckts av kommunstyrelsen har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en egen 
översiktlig granskning av det aktuella ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
hanteringen av det aktuella ärendet i det stora hela har skett i enlighet med gällande styrdokument, 
regler och rutiner. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att barn och utbildningsnämnden, genom 
dess utskott, har tagit beslut om att godkänna genomförande av den aktuella upphandlingen. Barn-
och utbildningsnämndens arbetsutskott har dock, enligt kommunstyrelseförvaltningens uppfattning, 
inte haft delegation på att ta det aktuella beslutet. Nämnderna bör därför uppmanas att säkerställa 
att dess delegat inte överstiger sina befogenheter vid framtida beslut.  
 
Med anledning av resultatet av kommunstyrelseförvaltningen genomförda utredning av ärendet 
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen avslår socialdemokraternas yrkande om 
att ta in extern granskning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkande om att ta in en extern granskning av upphandling av 
skollokaler i Vaktberget 4. 

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

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas väckta ärende – Extern granskning av upphandling av skollokaler Vaktberget 4 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, antagen av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden den 21 maj 2019 § 141 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, antagen av barn- och utbildningsnämnden den 
20 maj 2020 § 83 
Upphandlings Södertörns Händelseförlopp/logg – upphandling hyresobjekt skollokaler Nynäshamn 
Kommunstyrelsens beslut den 19 maj 2021 § 196 
Förstudie, utökning av skolplatser i Nynäshamns tätort 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 21(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 238/21 KS/2021/0194/060 

Svar på motion - Flytt av ändhållplats för buss 861 mellan 
Nynäshamn och Stockholm 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Ärendet 
Motionen beskriver dagens situation där buss 861 utgår ifrån hållplatsen Estögaraget. Tidigare låg 
här även ett bussgarage. Genom att flytta ändhållplatsen till hållplatsen Sjögången finns potential 
för öka antalet resenärer. Sjögången är redan idag ändhållplats för linjerna 854 och 858 där även  
en vändplan anpassad för buss finns samt en raststuga med kök och toalett för chaufförer.  
 
Motionen föreslår att Nynäshamns kommun i samverkan med Region Stockholm verkar för en flytt 
av ändhållplatsen för buss 861 upp till Sandhamn och hållplats Sjögången. Detta kan exempelvis  
ske i de samrådsmöten som Nynäshamns kommun har med Region Stockholm.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Beslutsunderlag 
Motion – Flytt av ändhållplats för buss 861 mellan Nynäshamn och Stockholm 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 239/21 KS/2021/0124/060 

Svar på motion om belysning på lekplatsen "Höjden" 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 
 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har avgett en motion om att kommunen sätter upp belysning 
vid lekplatsen ”Höjden”. Lekplatsen är belägen vid Höjdgatan i Nynäshamn och saknar belysning, 
vilket gör att lekplatsen inte går att använda kvällstid förutom på sommaren. Lekplatsen skulle enligt 
motionen kunna utnyttjas mycket mer om den var belyst. 
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden 
har den 22 juni 2021, § 154, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att 
belysa lekplatsen och gångstigen/trappan vid lekplatsen Höjden i Nynäshamn. Utformningen av 
belysningen ska anpassas efter kulturmiljön, samt att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelseförvaltningen som svar på remiss.    
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
Yttrande från SBN § 154/2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
 

Skickas till 
Akten 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 240/21 KS/2021/0263/061 

E-förslag - extra val 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om extra val. 
 
Patrik Isestad (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit där förslaget är att kommunfullmäktige ska besluta om extra val. I e-
förslaget skriver förslagsställaren att Nynäshamns kommun har hamnat i en politisk kris och att det 
därför finns behov av ett extra val, det valet ska ge medborgarna i Nynäshamns kommun möjlighet 
att rösta om vilka partier och politiker som ska få ansvaret att leda kommunen ur krisen. Enligt 
kommunallagens 5 kap. 10 § får fullmäktige besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val, 
det krävs dock att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det. Ärende om extra val 
ska bordläggas första gången det tas upp till behandling enligt 5 kap. 50 § 2 st. kommunallagen. 
Förvaltningen bedömer att ett extra val inte är en fråga för förvaltningen att ta ställning till utan det 
är upp till fullmäktige att bedöma om en politisk kris föreligger och ett extra val behöver utlysas. 
Förvaltningen överlämnar därför två förslag till beslut; avslag eller bifall till e-förslaget. ar 
rekryteringen av röstmottagare påbörjas cirka ett halvår innan valdagen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. avslå e-förslaget om extra val. 
eller 
2. bifalla e-förslaget och med stöd av kommunallagens 5 kap. 10 § utlysa extra val. 
 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att e-förslaget om extra val ska avslås. 

Beslutsunderlag 
E-förslag 
Tjänsteanteckning 
Omröstningsresultat 
Beslut - ks § 228 2021-06-16 - Inkomna e-förslag 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 241/21 KS/2021/0219/061 

Svar på E-Förslag - Stäng av trafiken i centrumkärnan under 
sommarmånaderna 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska remitteras till näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till Nynäshamns kommun vilket föreslår att biltrafiken i Nynäshamns 
centrum bör stängas av under sommarmånaderna. Förslagsställaren beskriver hur ett bilfritt 
centrum är något som många kommuner har i centrumområden. I Nynäshamn är det skyltat som 
gångfartsområde på delar av Centralgatan men enligt förslagsställaren är det trots skyltning bilar 
som till stor del har företräde framför gående och cyklister. Förslagsställaren menar på att 
parkeringsfrågan brukar användas som ett argument till att inte ha ett bilfritt centrum men att det i 
Nynäshamns stad handlar om så pass få platser att det inte är ett hållbart argument.  

Förslagsställaren beskriver hur ett bilfritt centrum väntas möta motstånd till en början tills folk 
vänjer sig. Det ger möjligheter för affärer och kaféer att flytta ut på gatan vilket kan skapa mer liv 
och rörelse och i längden ökad försäljning. Förslaget i sig är inte nytt och många små orter har 
bilfria centrum och enligt förslaget bör det även vara möjligt även i Nynäshamn. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Bifalla e-förslaget och ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna 
till ett pilotprojekt  

eller  

2. Avslå e-förslaget 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska remitteras till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
E-förslag  
 

Skickas till 
Akten  
Handläggaren 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 242/21 KS/2021/0222/061 

Svar på e-förslag - Förena Nynäshamn och Ösmo med en 
gång- & cykelbana 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om en gång- och cykelbana mellan Nynäshamn -
Ösmo - Segersäng.  

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som önskar förena Nynäshamn och Ösmo med en gång- 
och cykelbana. Förslagsställaren beskriver hur det mellan Västerhaninge – Krigslida – Tungelsta -
Hemfosa - Segersäng pendeltågsstation går en gång- och cykelbana parallellt med tågspåret. Vissa 
sträckor som grusväg och vissa asfalterad. Förslaget anger att gång- och cykelbanan från  
Segersäng bör förlängas till Ösmo och Nynäsgård pendeltågsstation samt att hela sträckan bör 
asfalteras.  

 
Detta motiveras med att vid tågolycka och service så finns blir det enklare för räddningstjänst till 
platsen. Förslagsställaren beskriver hur det enbart går nattbussar från Gullmarsplan till 
Västerhaninge och Tungelsta. En gång- och cykelbana skulle därmed möjliggöra att gå till 
Nynäshamn när inga tåg eller bussar går. Det anges även att det är för farligt att gå på gamla 
Nynäsvägen i de situationer då tåg och bussar är inställda på grund av strömavbrott eller rådande 
väderlek.     

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om en gång- och cykelbana mellan Nynäshamn -
Ösmo - Segersäng.  

Beslutsunderlag 
E-förslag - Förläng den gång- & cykelbanan från Segersäng till Ösmo och Nynäsgård 
pendeltågstation. Asfaltera hela sträckan 
Beslut - ksau § 128 2021-05-06 - Inkomna e-förslag 
Beslut - ks § 184 2021-05-19 - Inkomna e-förslag 
Beslut - ksau § 153 2021-06-03 - Inkomna e-förslag 1 januari - 19 april 

 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1142638&VerID=1015500
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1142638&VerID=1015500
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159910&VerID=1024002
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159911&VerID=1024003
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159912&VerID=1024004


 

PROTOKOLL Sida 26(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 243/21 KS/2021/0228/061 

Svar på e-förslag - Trottoar från Lövhagen tilll Hamnvik 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att e-förslaget om en trottoar mellan Hamnvik och Lövhagen ska anses 
som besvarat genom att synpunkterna tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som 
är del av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun.  
 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som föreslår en riktig trottoar mellan Lövhagen och 
Hamnvik så för öka tryggheten för promenader på sträckan. Istället för två smala trottoarer på 
vardera sida föreslås en bredare upphöjd trottoar på ena sidan.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att e-förslaget om en trottoar mellan Hamnvik och Lövhagen ska anses 
som besvarat genom att synpunkterna tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som 
är del av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun.  
 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Trottoar från Lövhagen till Hamnvik 
Beslut - ks § 184 2021-05-19 - Inkomna e-förslag 
Beslut - ksau § 128 2021-05-06 - Inkomna e-förslag 
Beslut - ksau § 153 2021-06-03 - Inkomna e-förslag 1 januari - 19 april 

 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159922&VerID=1024014
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159921&VerID=1024013
https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1159923&VerID=1024015


 

PROTOKOLL Sida 27(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 244/21 KS/2021/0237/061 

Svar på e-förslag - Cykel/Gångväg mellan Grödby - Sunnerby 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget Gång- och cykelväg mellan Grödby-Sunnerby 
besvarat. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen vilket anger att gång- och cykelväg bör göras mellan 
Grödby och Sunnerby.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget Gång- och cykelväg mellan Grödby-Sunnerby 
besvarat. 

Beslutsunderlag 
E-förslag Cykel/Gångväg mellan Grödby och Sunnerby 
Beslut – ks § 228 2021-06-16 – Inkomna e-förslag 
Beslut - ksau § 154 2021-06-03 - Inkomna e-förslag 

 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl05$_BoundColumn_2_anchor','')


 

PROTOKOLL Sida 28(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 245/21 KS/2021/0019/109 

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

1. Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 23 augusti – 19 september 
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. Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 
KS/2021/0396/061-1 
Bredvid återvinningsstationen ligger en förskola med vår framtid, våra barn. De lär sig om 
naturen och hur man värnar om miljön. Men barnen får dagligen se hur vissa skräpar ner 
och inte gör rätt för sig. När barnen kommer till förskolan kan det ligga skräp inne på 
gården som blåst igenom staketet. Vem vet vad som finns i detta avfall. Barnen ska inte 
riskera att få leka i andras avfall och kanske råka stoppa avfall i munnen. Flytta 
återvinningsstationen! Det måste kunna få vara något annat som gränsar till förskolan som 
brukas på ett bättre sätt samt som gör området trevligare. Kanske barnen kan få en större 
gård att leka på? Eller en grönskande park eller en ny lekpark? Återvinningen kan flytta till 
en mer lämpad plats eftersom den är mer mobil än en förskolan. 
  
Tips: vid nynäsgård, bakom obebyggda tomten vid shell, gamla brandstationen. Gör detta 
för våra barns skull. 
 
Antal röster: 38 

 

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

2. Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 
 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Flytta återvinningsstationen från Vikingavägen/Centralgatan 
 

Skickas till 
Akten 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 29(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 246/21 KS/2021/0015/009 

Rapport balanslista 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

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

 
 

Beslutsunderlag 
Balanslistan 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 30(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 247/21 KS/2021/0384/006 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 

1. kommunfullmäktiges sammanträden 2022 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 
16 juni börjar kl 15.00, övriga sammanträden börjar kl 19.00: 

 
13 januari 
10 februari 
10 mars 
21 april, årsredovisning 
12 maj 
15 juni 
16 juni, budget 
15 september 
13 oktober, delårsbokslut 
27 oktober, nyvalda kf sammanträder 
10 november, budget 
8 december, val av nämnder  

 
2. kommunfullmäktiges sammanträden 2022 hålls i Folkets Hus, Nynäshamn.  

 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022. I ekonomistyrningen regleras att Nynäshamns kommun ska ha en långsiktig ekonomisk 
planering på minst fyra år som innefattar både drift- och investeringsbudgetar, som uppdateras och 
beslutas senast 30 juni året (31 december vid valår) innan verksamhetsåret. Denna förändring gör 
att sammanträdesdagarna planerats för att främja denna process. Sammanträdena föreslås börja kl 
19.00, utom budgetsammanträdet 16 juni som börjar kl 15.00.  
 
Ett första sammanträde för nyvalda kommunfullmäktige föreslås den 27 oktober för val av presidium 
och valberedning.  
 
Enligt fullmäktiges arbetsordning 9 § bestämmer fullmäktige varje år plats för fullmäktiges 
sammanträde. Förvaltningen föreslår att sammanträdena hålls i Folkets Hus, Nynäshamn.  
  



 

PROTOKOLL Sida 31(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 

1. kommunfullmäktiges sammanträden 2022 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 
16 juni börjar kl 15.00, övriga sammanträden börjar kl 19.00: 

 
13 januari 
10 februari 
10 mars 
21 april, årsredovisning 
12 maj 
15 juni 
16 juni, budget 
15 september 
13 oktober, delårsbokslut 
27 oktober, nyvalda kf sammanträder 
10 november, budget 
8 december, val av nämnder  

 
2. kommunfullmäktiges sammanträden 2022 hålls i Folkets Hus, Nynäshamn.  

 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av kommunstyrelsens utskotts, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 
 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 32(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 248/21 KS/2021/0384/006 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden ska hållas följande dagar kl 09.00, 
med undantag av sammanträdet 7 april som börjar kl 13.00,  
 
20 januari 
17 februari 
17 mars 
21 april 
19 maj, budget 
14 juni (tisdag) 
1 september 
22 september 
20 oktober, budget 
17 november 
15 december  
 
Temadagar 
24 mars, beslut årsredovisning 
7 april, budgetkonferens halvdag em 
31 maj, beslut T1 (tisdag)  
29 september, beslut delårsbokslut 
27 oktober, halvdag fm 
1 december, budgetdirektiv 
 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2022. Sammanträdena har planerats in på torsdagar med undantag av sammanträdet tisdagen 14 
juni och temadagen tisdagen 31 maj. Kommunfullmäktige föreslås sammanträda 15 och 16 juni och 
kommunstyrelsens sammanträde föreslås därför till tisdagen 14 juni.   
 
Temadag för genomgång och beslut om årsredovisning är planerad till den 24 mars. 
 
Budgetkonferens är inplanerad den 7 april. Temadag om budgetdirektiv är planerad till den 1 
december.  
 
Genomgång och beslut av T1 är planerad till temadag den 31 maj. 
 
Genomgång och beslut av delårsbokslut är planerad till temadag den 29 september. 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 33(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden ska hållas följande dagar kl 09.00, 
med undantag av sammanträdet 7 april som börjar kl 13.00,  
 
20 januari 
17 februari 
17 mars 
21 april 
19 maj, budget 
14 juni (tisdag) 
1 september 
22 september 
20 oktober, budget 
17 november 
15 december  
 
Temadagar 
24 mars, beslut årsredovisning 
7 april, budgetkonferens halvdag em 
31 maj, beslut T1 (tisdag)  
29 september, beslut delårsbokslut 
27 oktober, halvdag fm 
1 december, budgetdirektiv 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av kommunstyrelsens utskotts, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 
 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 34(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 249/21 KS/2021/0384/006 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets sammanträden 2022 ska hållas 
följande dagar kl 09.00 
 
3 februari 
24 februari 
7 april 
5 maj 
2 juni 
22 juni (onsdag) 
18 augusti 
8 september 
6 oktober 
26 oktober (onsdag) 
30 november (onsdag) 
22 december 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för 2022. 
Sammanträdena föreslås börja kl 09.00 och är som regel inplanerade på torsdagar, med undantag 
av 22 juni, 26 oktober och 30 november som är onsdagar.   
Sammanträdet 22 juni på grund av midsommarveckan, sammanträdet 26 oktober och 30 november 
har planerats till onsdagar på grund av inplanerade temadagar för kommunstyrelsen 27 oktober och 
1 december.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets sammanträden 2022 ska hållas 
följande dagar kl 09.00 
 
3 februari 
24 februari 
7 april 
5 maj 
2 juni 
22 juni (onsdag) 
18 augusti 
8 september 
6 oktober 
26 oktober (onsdag) 
30 november (onsdag) 
22 december 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 35(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av kommunstyrelsens utskotts, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 36(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 250/21  

Ordförandeförslag Öja 
Ett ordförandeförslag om Öja kommer lämnas på kommunstyrelsen, detta utifrån ett beslut som 
tagits i samhällsbyggnadsnämnden. 

  



 

PROTOKOLL Sida 37(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 251/21  

Personalfrågor 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om att rekryteringstiden för förvaltningschef till 
barn- och utbildningsförvaltningen gick ut 2021-10-04 och att Source ska påbörja sin urvalsprocess. 

Kommundirektör Carolina Pettersson och HR-partner Lova Lonér informerar om rekrytering av chef 
till samhällsbyggnadsförvaltningen och visar ett utkast av kravprofilen. Arbetsutskottet kommer 
återkomma med eventuella synpunkter via mejl.  



 

PROTOKOLL Sida 38(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 252/21  

Nästa sammanträde 26 oktober klockan 09.00 
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 26 oktober klockan 09.00.  



 

PROTOKOLL Sida 39(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 253/21  

Övriga frågor 
1. Budgetjusteringsärende 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att ärendet om budgetjustering hanteras på 
kommunstyrelsen utan att passera arbetsutskottet. 

Ärendet 
Kommundirektör Carolina Pettersson och ekonomichef Dan Olén informerar om 
befolkningsprognosen kopplat till budget. I och med tiden för utskick av arbetsutskottets handlingar 
sker redan under nästa vecka önskar de att ärendet om budgetjustering kan gå direkt till 
kommunstyrelsen utan att passera arbetsutskottet. 

 

2. Information om utveckling av Nynäshamn 
Mark- och exploateringschef Sabina Edelmann och kommundirektör Carolina Pettersson informerar 
om utveckling av Nynäshamn.  



 

PROTOKOLL Sida 40(40) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 254/21 KS/2018/0434/619 

Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 (Binomen) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Arbete med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Förtennaren 2 pågår. Syftet med en ny plan 
är att skapa permanenta planmässiga förutsättningar för den skola som idag finns på platsen och 
som idag enbart har tillfälligt bygglov. Utredningar som genomförts indikerar att platsen är olämplig 
för skolverksamhet om inte speciella åtgärder utförs. Åtgärderna bedöms gå utöver vad som är 
normalt för att styrka lämpligheten av en detaljplan. Åtgärderna kommer innebära extra kostnader 
för kommunen och fastighetsägaren. Vidare kan en ny plan begränsa hur verksamheter på 
omkringliggande industrifastigheter kan utvecklas.  Mot den bakgrunden är det lämpligt att 
kommunstyrelsen få ta ställning till inriktningen på fortsatt arbete. 

 

Förslag till beslut 
Två alternativa förslag till beslut föreligger: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att planområdet utökas för att möjliggöra de åtgärder som krävs 
för att säkerställa lämpligheten samt att budgetera drygt 700 000 kronor för fortsatt 
planarbete. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet avslutas med hänvisning till de omfattande 
åtgärderna som behövs för att styrka lämpligheten. 

 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse: Förutsättningar för fortsatt planarbete på Förtennaren 2 (Binomen) 
 

Skickas till 
Akten 
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