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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-10-22 
Anslaget sätts upp: 2020-10-28             Anslaget tas ned: 2020-11-19 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-10-22 kl. 09.00-12.09 
Ajournering 10.32-10.45 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), 1:e vice ordförande, distans 
Bodil Toll (M), distans, tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S), distans 
Inger Andersson (S), distans 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD), distans 
  
   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  
 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§§ 253-274 

Justeringens plats och tid 
Kansliavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-28 kl. 11.00 

Underskrifter 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
Ordförande 

Patrik Isestad (S) 
Justerare 

 
  
 
 
 
Daniel Adborn (L)     Matilda Ekh 
justerare      Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M), distans 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Lars-Åke Lundin (S), distans 
Göran Bergander (S), distans 
Ola Hägg (S), distans 
Emma Solander (MP), distans 
Per Ranch (SN), distans 

 

 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Övriga deltagare på distans: 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och 
utbildningsnämnden 
Anne-li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Linn Marsten, personalchef 
Dan Olén, ekonomichef 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Maria Landin t.f. mark- och exploateringschef 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- 
och utbildningsförvaltningen 
Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Adam Andersson, projektledare 
Sandra Ulmér, projektledare 
Staffan Ahlstedt, planarkitekt 
Albin Törnberg, samhällsplanerare 
Peter Svedberg, markförvaltare 
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Innehållsförteckning              

§ 253/20  Fastställande av dagordning 
 

   
 

§ 254/20 Svar på motion om utbetalning av partistöd 
 

 

§ 255/20 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 
 

 

§ 256/20 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 
 

 

§ 257/20 Investeringsbeslut Återuppbyggnad Lilla Gröndal 
 

 

§ 258/20 Segersängs företagsby - ansökan om investeringsmedel för projektering och 
övriga byggherrekostnader 
 

 

§ 259/20 Angående tillfälliga moduler för Sunnerby förskola 
 

 

§ 260/20 Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Gryt 1:2 
 

 

§ 261/20 Tjänsteutlåtande Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Själv 5:14, Sumpen 
 

 

§ 262/20 Planbesked på fastigheten Lustgården 13 
 

 

§ 263/20 Kompletterande samråd enl 6 kap miljöbalken avseende planerade kraftledningar 
mellan Kolbotten-Nynäshamn samt Nynäshamn-Solberga 
 

 

§ 264/20 Svar på remiss - Operativt program Stockholms län 
 

 

§ 265/20 Information om inkomna synpunkter från föreningar i Ösmo hur de önskar se 
utveckling av centrala och södra Ösmo 
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 § 266/20 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 

 § 267/20 Rapport näringslivsfrågor 
 

 § 268/20 Kansliavdelningen informerar 
 

   
 

§ 269/20 Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

§ 270/20 Skrivelser och beslut 
 

 

§ 271/20 Cirkulär 
 

 

§ 272/20 Kurser och konferenser  

§ 273/20 Nästa sammanträde 19 november kl 09.00 
 

§ 274/20 Övriga frågor  
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§ 253/20 

 

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

Under § 274 Övriga frågor: 

1. Lena Dafgård (SN) har frågor om granbarkborrar och handlingsplan gällande skogsvård. 
2. Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om coronaviruset kopplat till Nynäshamns 

kommun. 
3. Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om fördjupningsseminarium utifrån 

övergripande prioriteringar.  
4. Bernt Månsson (V) har en fråga om möjliga konsekvenser utifrån de nya reglerna för 

reskassor. 
5. Janice Boije Juneruds (S) frågor från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-24 § 246 

behandlas. 
6. Arbetsutskottet lämnar förslag på uppdragsdirektiv beträffande arbetet med 

samarbetsklimatet.  

 

 

_______ 
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§ 254/20 KS/2020/0169/060 

Svar på motion om utbetalning av partistöd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 1.  anse motionen besvarad, 
 2.  uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
  årsvis utbetalning av partistöd.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
En motion om utbetalning av partistöd har inkommit från Sverigedemokraterna. Enligt motionen ska 
möjligheten att betala ut partistöd årsvis istället för kvartalsvis utredas. Om möjlighet finns att 
betala ut partistöd årsvis, besluta om årsvis utbetalning. 
 
Bestämmelserna om partistöd finns i 4 kap 29-32 §§ kommunallagen. Kommunfullmäktige har också 
antagit reglemente för partistöd 2014-09-10, § 96. Fullmäktige fattar årligen beslut om utbetalning 
av partistöd. Enligt 2 § andra stycket reglemente för partistöd ska partistöd endast utges om 
kommunfullmäktige har anvisat medel för ändamålet i kommunens budget och angivit belopp för 
grundstöd och mandatstöd. Beslutet innefattar då även tidpunkterna för utbetalning.  
 
Partistöd utgår med dels grundstöd, dels mandatstöd till ett politiskt parti som är en juridisk person 
och som har en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet enligt 1 § reglemente för 
partistöd. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti 
är representerat i fullmäktige. 
 
Enligt 14 kap 21 § vallagen utser valmyndigheten (länsstyrelsen) efter anmälan från kommunen en 
ny ledamot.  Enligt 4 kap 29 § andra stycket KL får fullmäktige besluta att endast mandat för vilket 
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. I lagens mening är en stol alltså ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att 
tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige. 
Har ett parti en ”tom stol” har också partiets representation minskat i motsvarande mån. 
 
Enligt 4 kap 29 § framgår att partistöd får ges som längst i ett år efter det att ett parti upphört att 
vara representerat. Kommunfullmäktige har infört en sådan regel om begränsning i 3 § reglemente 
för partistöd, partistöd betalas ut ett kvartal efter det att representationen upphört. Vid årsvis 
utbetalning av partistöd skulle kommunen behöva göra återkrav av det utbetalda partistödet.  
3 § andra stycket reglemente för kommunalt partistöd har följande lydelse: 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår utbetalas partistöd ett kvartal efter        
det att representationen upphört.  
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år, 4 
och 5 §§ reglemente för partistöd. Den regeln bör inte utgöra något hinder för att betala ut 
partistödet årsvis, då redovisningen ska vara inlämnad senast 30 juni året efter det att stödet 
lämnats. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 1.  anse motionen besvarad, 
 2.  uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
  årsvis utbetalning av partistöd.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 1.  anse motionen besvarad, 
 2.  uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör 
  årsvis utbetalning av partistöd.  

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

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till motionen: 

- Att utreda möjligheterna att betala partistödet årsvis istället för kvartalsvis. 
- Att om möjlighet att betala partistödet årsvis finns, besluta att partistödet betalas ut årsvis 

istället för kvartalsvis. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till motionen. 
2. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med: 

1. Arbetsutskottets förslag till beslut 
2. Arbetsutskottets förslag till beslut. 

______ 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Reglemente för partistöd 
 

Skickas till 
Akten 
 

 
  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby 2020-10-22 

Avslagsyrkande gällande över motion om utbetalning av partistöd 

 
Bakgrund 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att utreda om partistöd kan betalas ut årsvis i stället för 
kvartalsvis. Om möjlighet till årsvis utbetalning finns, ska årsvis utbetalning beslutas.   
 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti tycker att det är mycket bra med kvartalsvis utbetalningar. Nackdelen med 
årsvisa utbetalningar blir ökad administration om kommunen behöver begära återbetalning av utbetalt partistöd, om 
ett parti skulle få “tomma stolar” eller redovisningen om partistöd inte har lämnats in.  
 
Vi anser också att det hade varit lämpligt om Sverigedemokraterna hade väckt den här frågan på ett 
gruppledarmöte först, så att gruppledarna för partierna hade fått möjlighet att diskutera hur de såg på 
tidsintervallerna för utbetalning av partistöd innan motionen lades. 
 
 
Yrkande 
 
Vi yrkar avslag till motionen. 
 
 
 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
Lena Dafgård  
Partiledare och gruppledare  
Ledamot i kommunstyrelsen  
i barn- och utbildningsnämnden samt   
i kommunfullmäktige  

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 
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§ 255/20 KS/2020/0304/006 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 10 
juni börjar kl 15.00, övriga sammanträden börjar kl 19.00: 
 
14 januari 
11 februari 
11 mars 
15 april, årsredovisning 
19 maj 
9 juni, T1 
10 juni, budget   
16 september 
14 oktober, delårsbokslut och budgetjusteringar 2022 
11 november  
9 december 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2020. I den nya 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 10 juni som börjar kl 15.00.  
  
Enligt fullmäktiges arbetsordning 9 § bestämmer fullmäktige varje år plats för fullmäktiges 
sammanträde. Förvaltningen föreslår att sammanträdena hålls i Folkets Hus, Nynäshamn.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. Kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 10 
juni börjar kl 15.00, övriga sammanträden börjar kl 19.00: 
 
14 januari 
11 februari 
11 mars 
15 april, årsredovisning 
20 maj 
9 juni, T1 
10 juni, budget   
16 september 
14 oktober, delårsbokslut och budgetjusteringar 2022 
11 november  
9 december 
 
2. Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus, Nynäshamn. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
1. Kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 
 den 10 juni börjar kl. 15.00, övriga sammanträden börjar kl. 19.00: 
 
 14 januari 
 11 februari 
 11 mars 
 15 april, årsredovisning 
 19 maj 
 9 juni, T1 
 10 juni, budget   
 16 september 
 14 oktober, delårsbokslut och budgetjusteringar 2022 
 11 november  
 9 december 
 
2. Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus, Nynäshamn. 

Yrkanden 
Ordförande (M), Donald Löfving (SD), Daniel Adborn (L), Lena Dafgård (SN), Bengt-Göran 
Pettersson (KD) och Theresia Bergendahl (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till attsats 1 
men avslag till attsats 2. 

Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till attsats 1. 
2. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till attsats 2. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bifalla arbetsutskottets förslag till attsats 1. 
2. Avslå arbetsutskottets förslag till attsats 2. 

 

______ 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av sammanträdesdagar 2021 för au, ks och kf 

Skickas till 
Akten 
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§ 256/20 KS/2020/0304/006 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2020 ska hållas följande dagar     
kl. 09:00: 
 
 21 januari 
 18 februari 
 18 mars 
 29 april 
 19 maj (onsdag) budget 
 16 juni 
 2 september 
 23 september, budgetjusteringar 2022 
 21 oktober 
 18 november 
 16 december 
 
 Temadagar 
 25 februari, inget inplanerat tema 
 25 mars, beslut årsredovisning 
 15 april, budgetkonferens  
 27 maj, beslut T1 
 30 september, beslut delårsbokslut 
 2 december, budgetdirektiv 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2021. Sammanträdena har planerats in på torsdagar med undantag av sammanträdet onsdagen den 
19 maj. Kommunstyrelsen behandlar förslag till budget vid sammanträdet den 19 maj och 
kommunfullmäktige sammanträder den 20 maj. För att undvika att planera in kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges sammanträde samma dag föreslås att kommunstyrelsen sammanträder 
onsdagen den 19 maj.  
 
Redogörelse för hela verksamhetsåret det vill säga bokslut görs vid en särskild temadag där 
respektive nämnd redogör för årets resultat och måluppfyllelse mer ingående. Även kommunala 
bolag presenterar sitt bokslut vid detta tillfälle.  
 
I den nya 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.  
 
Temadagar för genomgång och beslut om årsredovisning är planerad till den 25 mars. 
Budgetkonferens är inplanerad den 15 april. Temadag om budgetdirektiv är planerad till den 2 
december.  
Genomgång och beslut av T1 är planerad till temadag den 28 maj. 
Genomgång och beslut av delårsbokslut är planerad till temadag den 30 september. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2020 ska hållas följande dagar kl. 
09:00: 
 
 21 januari 
 18 februari 
 18 mars 
 29 april 
 19 maj (onsdag) budget 
 16 juni 
 2 september 
 23 september, budgetjusteringar 2022 
 21 oktober 
 18 november 
 16 december 
 
 Temadagar 
 25 februari, inget inplanerat tema 
 25 mars, beslut årsredovisning 
 15 april, budgetkonferens  
 27 maj, beslut T1 
 30 september, beslut delårsbokslut 
 2 december, budgetdirektiv 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden 2020 ska hållas följande dagar     
kl. 09:00: 
 
 21 januari 
 18 februari 
 18 mars 
 29 april 
 19 maj (onsdag) budget 
 16 juni 
 2 september 
 23 september, budgetjusteringar 2022 
 21 oktober 
 18 november 
 16 december 
 
 Temadagar 
 25 februari, inget inplanerat tema 
 25 mars, beslut årsredovisning 
 15 april, budgetkonferens  
 27 maj, beslut T1 
 30 september, beslut delårsbokslut 
 2 december, budgetdirektiv 
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Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar på att kommunstyrelsens sammanträden ska börja 08.30. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Bernt Månssons (V) förslag. 

Donald Löfving (SD) yrkar på att kommunstyrelsens sammanträden ska börja 13.00.  

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till Donald Löfvings (SD) yrkande eller bifall till Bernt Månssons (V) yrkande. 
2. Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till Bernt Månssons (V) yrkande. 

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

1. Bernt Månssons (V) yrkande. 
2. Arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

_______ 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av sammanträdesdagar för au, ks och kf 2021 

Skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder 
Ks ledamöter och ersättare 
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§ 257/20 KS/2020/0371/291 

Investeringsbeslut Återuppbyggnad Lilla Gröndal 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. bevilja igångsättningstillstånd och ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ur posten fastighet-
 skolplatser i 2020-2023 års investeringsbudget för att genomföra projektering samt   
 byggnation av en ny skolbyggnad som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1. 
 
2. Lilla Gröndahl projekteras och planeras flexibelt så att den kan utökas till ett större elevunderlag. 
Detta gäller t.ex. att matsalen dimensioneras för fler elever än 240 och att byggnaden ska kunna 
byggas till vid utökat elevunderlag. 

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

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

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

Emma Solander (MP) lämnar ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga D. 

Ärendet 
Skolbyggnaden Lilla Gröndal vid Gröndalskolan ska rivas under 2020. Den 10 juni 2020 fattade Barn- 
och utbildningsnämnden beslut om att godkänna projektering för en ny skolbyggnad, BUN §99/20, 
enligt scenario 1 i förstudien. Beslut togs även om att godkänna att kostnaderna för projekteringen 
av återuppbyggnaden av Lilla Gröndal belastar Barn- och utbildningsnämndens resultat om 
investeringen inte blir av på grund av beslut som ligger inom nämndens ansvar. 
 
Enligt genomförd förstudie som överlämnades till Barn- och utbildningsnämnden i april 2020 
beräknas den nya byggnaden i scenarion 1 behöva inrymma cirka 240 elever plus personal. 
Förstudien föreslår en byggnad i två plan på totalt cirka 1460 kvadratmeter för att inrymma bland 
annat klassrum, grupprum och personalutrymmen. Placeringen är tänkt att bli i huvudsakligen på 
samma plats som befintlig byggnad. Förstudien uppskattar utifrån schablonkostnader att den totala 
kostnaden för en ny skolbyggnad uppgår till cirka 71 miljoner kronor. Det inkluderar då även vissa 
anpassningar av utemiljö, övrig skola samt iordningställande av parkeringsplatser. 
 
I investeringsplanen för 2020-2023 under posten fastighet-skolplatser Nynäshamn finns totalt 90 
miljoner kronor avsatta, 3 miljoner 2020, 31 miljoner 2021, 26 miljoner 2022 samt 30 miljoner 2023. 
 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att utfallet blir 2 miljoner kronor under 2020, 
14 miljoner 2021, 35 miljoner 2022 samt 20 miljoner 2023.  
 
Då investeringen överstiger 400 prisbasbelopp (18,6 miljoner kronor) så krävs igångsättnings-
tillstånd från kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 1.  bevilja igångsättningstillstånd och ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ur posten fastighet- 
  skolplatser i 2020-2023 års investeringsbudget för att genomföra projektering samt   
  byggnation av en ny skolbyggnad som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 1.  bevilja igångsättningstillstånd och ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ur posten fastighet- 
  skolplatser i 2020-2023 års investeringsbudget för att genomföra projektering samt   
  byggnation av en ny skolbyggnad som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1. 

Yrkanden 
Ordförande (M), Bengt-Göran Pettersson (KD) Donald Löfving (SD), Theresia Bergendahl (C) och 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att Lilla 
Gröndahl projekteras och planeras flexibelt så att den kan utökas till ett större elevunderlag. Detta 
gäller t.ex. att matsalen dimensioneras för fler elever än 240 och att byggnaden ska kunna byggas 
till vid utökat elevunderlag. 

Patrik Isestad (S) yrkar på återremiss och att förvaltningen ska svara på frågorna i bilaga B samt 
svara på hur en ny skolbyggnad på Masurbjörken 1 kan byggas med en högre skolplatskapacitet. I 
andra hand yrkar Patrik Isestad (S) bifall till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Bernt Månsson (V), Janice Boije Junerud (S) och Ola Hägg (S) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) 
återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
2. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 
3. Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ärendet ska avgöras idag. 
2. Bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
3. Bifalla Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

______ 

Beslutsunderlag 
MSN §188 2020-08-25 
MSN tjänsteutlåtande 
Preliminär betalplan Lilla Gröndal 
Karta Gröndal 2 

Skickas till 
Akten 
BUN 
MSN 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 

  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2020-10-22 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer: 257/20 

 

 

 

 

257/20 Investeringsbeslut Återuppbyggnad Lilla 
Gröndal.  
 
Förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja igångsättningstillstånd och ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ur 
posten fastighet- skolplatser i 2020-2023 års investeringsbudget för att 
genomföra projekt samt byggnation av en ny skolbyggnad som ska ersätta 
Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1. 
 
 

Bakgrund: 
 
Lilla Gröndals byggnad ska rivas under 2020. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 10 juni 2020, att godkänna projektet för en ny skolbyggnad, BUN §99/20. 
Enligt beslutsunderlag till kommunstyrelsen den 22 oktober 2020 bör projektet starta 
efter sommaren 2020, upphandling kan ske under 2021 och byggnation kan starta 
2021. Byggnaden ska stå klart snarast möjligt enligt beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen.  
 
Byggnaden ska enligt scenario 1 inrymma 240 elever och kosta 71 miljoner kronor 
och under perioden är det avsatt 90 miljoner kronor fram till 2023 för projektet.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därför budgeterat att utfallet blir 2 mnkr  
2020, 14 mnkr 2021, 35 mnkr 2022, samt 20 mnkr 2023. 
 
Socialdemokraterna är oroade över projektet då det enligt lokalförsörjningsplanen 
redan idag saknas skolplatser i kommunen och att det föreslagna projektet är 
underdimensionerat innan den första spiken är spikad i byggnaden.   
 
Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan 2020-2028 
Kommunfullmäktige har beslutat om en lokalförsörjningsplan som ska utgöra ett 
strategiskt underlag för beslut i lokala frågor. I denna lokalförsörjningsplan påvisas 
att flera större exploateringar i kommunen är koncentrerade till södra Ösmo, 
Källberga och området Telegrafen i Nynäshamns tätort. Detaljplanen för området 
Telegrafen/Vaktberget är i en genomförande fas och innebär att cirka 700 nya 
bostäder kommer att finnas tillgängliga under perioden 2020-2028.  
 
I lokalförsörjningsplanen beskrivs bristen på både förskoleplatser och skolplatser och 
att planberedskapen behöver öka.  
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I Nynäshamns tätort finns även planberedskap för ytterligare tre flerbostadshus om 
ca 70 lägenheter i anslutning till Gröndalsvikens pendeltågsstation. 
Nynäshamnsbostäder upphandlar just nu entreprenaden för genomförande av 
flerbostadsprojektet. Vidare planläggs för ytterligare bostäder centralt i Nynäshamns 
tätort.  
 
Befolkningsprognos 2019-2028 
 
Kommunen har de senaste åren vuxit med ungefär en procent varje år. I den senaste 
befolkningsprognosen uppskattas utvecklingen framöver uppgå till den samma. 
 
Kommunen beskriver i lokalförsörjningsplanen att det finns en hög planberedskap 
för bostäder. Det innebär att om kommunens utsago blir genomförd kan 
bostadsbyggandet bli mycket högt under de kommande åren. Med andra ord kan 
kommunen förbereda sig på att befolkningsökning kommer att ske i Nynäshamns 
tätort och då främst i området Telegrafen/Gröndalsviken och runt centrumområdet 
där en stark befolkningsökning kommer att ske.  
 
Antalet 1-5 åringar förväntas öka med 115 barn i Nynäshamns församling fram till 
2023. År 2028 prognostiseras antalet 1-5 åringar ha ökat med ytterligare 108 
individer. Lokalförsörjningsplanen beskriver även att antalet barn i skolålder 
förväntas öka med cirka 500 skolbarn under planeringsperioden och som mest 930 
skolbarn. 
 
I kommunen finns totalt tio grundskolor och ett gymnasium. Humlegårdsskolan 
stängdes nyligen och flyttades till Gröndalsskolan hösten 2019. När denna 
förändrings gjordes uppnåddes kommunens maxkapacitet för skolplatser. 
  
”Humlegårdsskolan och F-3-delen på Gröndalsskolan (Lilla Gröndal) ska 
rivas. I och med detta försvinner ca 225 skolplatser i Nynäshamns tätort. 
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut, BUN § 34/2019, om att 
genomföra en behovsanalys av antalet skolplatser i Nynäshamn som ska ligga 
till grund för en förstudie. Sannolikt kommer det att bli aktuellt med en till- 
eller nybyggnation som utökar kapaciteten av skolplatser i Nynäshamns 
tätort.” (Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan 2020-2028, Strategiskt 
underlag för beslut i lokalfrågor.) 
 
Mot bakgrund av att det kommer flytta in fler medborgare i de nya flerfamiljshusen 
samt att maxkapaciteten redan är uppnådd beträffande skolplatser ställer 
Socialdemokraterna följande frågor till kommunstyrelsens ordförande; 
 

 Kommunen avser genomföra projekt samt byggnation av en ny skolbyggnad 
som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1. Den nya 
bygganden skall ersätta 225 skolplatser med 240 nya skolplatser, vilket 
innebär 15 nya skolplatser på totalen för 70 miljoner kronor. På vilket sätt 
anses investeringen följa Nynäshamns lokalförsörjningsplan?  
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 Gröndalsskolan fick nyligen en investering på 19 miljoner kronor där en 
ombyggnad skedde för att tillskapa nya klassrum. Ökade kapaciteten med 
skolplatser i kommunen när samtidigt Hummelgårdsskolan stängdes? 

 

 Varför projekteras inte en större skolbyggnad på Masurbjörken 1 för fler 
skolbarn, när kommunens lokalförsörjningsplan anser att maxkapaciteten 
redan idag är uppnådd? 

 

 Om detaljplanen inte medger att Lilla Gröndal inte kan byggas för fler än 240 
elever, är det inte då bättre att påbörja en ändring av detaljplanen? En ändring 
av detaljplanen tar inte längre än 1,5 år.   

 

 Har kommunen ett flödesschema för att kunna planera för nya 
skolbyggnader? 

 
Socialdemokraterna yrkar; 
 
Återremiss med anledning av att förvaltningen ska svara på ovanstående frågor samt 
hur en ny skolbyggnad på Masurbjörken 1, kan byggas med en högre 
skolplatskapacitet. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-10-22 

Tilläggsyrkande investeringsbeslut Återuppbyggnad Lilla Gröndal 

 
Vi yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att:  
 

● Kommunstyrelsen beslutar att : 
bevilja igångsättningstillstånd och ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ut posten fastighet - skolplatser i 
2020-2023 års investeringsbudget för att genomföra projektering samt byggnation av en ny skolbyggnad 
som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1.  

 
Bakgrund 
 
Vi anser att Lilla Gröndal ska byggas upp igen, men det behövs en mer långsiktig planering. Det räcker inte att 
bygga en skola för 240 elever, vilket bara är 20 elever fler än dagens behov som är 220 elever enligt handlingarna. 
En skola som Nya Lilla Gröndal som ska finnas i kanske 50 år behöver dimensioneras för minst 300 elever. Det är 
också viktigt att det finns fritidshem, arbetsplatser för lärarna, lärarrum, kapprum, samtalsrum, mindre klassrum, 
groventréer, toaletter m.m. Det framgår inte av handlingarna om det även behövs en matsal. Om det är tänkt att 
eleverna ska äta i Gröndalsskolan, kanske det inte finns plats för Lilla Gröndals elever om de t.ex. blir ca 300?  
 
Det framgår inte heller av handlingarna hur mycket plats det blir i andra skolor, t.ex. Svandammsskolan och 
Gröndalsskolan, när 220 eleverna från Lilla Gröndal och Humlegårdsskolan flyttar till nya Lilla Gröndal? 
 
Tilläggsyrkande 
 
Utifrån ovanstående yrkar vi därför också: 
 

1. Att Lilla Gröndal projekteras och planeras flexibelt så att den kan utökas till ett större elevunderlag. Detta 
gäller t.ex. att matsalen dimensioneras för fler elever än 240 och att byggnaden ska kunna byggas till vid 
utökat elevunderlag.  

 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt i kommunfullmäktige 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 
Datum 22/10 2020 
 
Ersättaryttrande 
 

 
257/20 Investeringsbeslut Återuppbyggnad Lilla 
Gröndal 
  
  
Vi måste planera och arbeta långsiktigt för att säkerställa att när vi bygger tar vi med de 
faktorer som har störst inverkan på våra klimat- och miljöutsläpp. Det påverkar också både 
vår hälsa och den sociala sammanhållningen. Människor ska kunna gå, cykla och åka 
kollektivt till skolor, mataffärer och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart säkert sätt. För att 
stoppa klimatförändringarna och klara av andra miljöproblem måste vi också arbeta aktivt 
med hållbarhetsfrågor i skolan. Miljöpartiet vill skapa fler möjligheter för skolor att ta ut elever 
i naturen i undervisningssyfte. Det är ett kommunalt ansvar att byggnader, parker, lekplatser 
och skolgårdar inte bara byggs och utan också underhålls.  
 
Vi vill därför se ett långsiktigt tänk när det gäller ökade barngrupper i kommunen, vi ser inte 
att denna aspekt tas i detta fall så vi instämmer med Socialdemokraterna återremiss. 
 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn 
 
 
Emma Solander 
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§ 258/20 KS/2020/0392/259 

Segersängs företagsby - ansökan om investeringsmedel för 
projektering och övriga byggherrekostnader 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med en beskrivning av vad detaljprojekteringen innebar för detta samhällsbyggnadsprojekt. 
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga E. 

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

Ärendet 
Genom att påbörja detaljprojektering innan detaljplanen vunnit laga kraft kortas tiden till potentiell 
byggstart. Projekteringsfasen i detta projekt beräknas pågå cirka sex månader, vilket alltså 
motsvarar den tiden som potentiellt kan sparas. I praktiken innebär det att projektgruppen kan 
påbörja processen med upphandling av entreprenör direkt efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
Detta är en förutsättning för att kunna hålla aktuell tidplan i projektet. 
 
En ytterligare fördel med att projektera innan detaljplanen vunnit laga kraft är att det ger möjlighet 
att utföra mindre justeringar innan detaljplanen antas. Under projekteringsskedet kan det upptäckas 
behov i genomförandet som annars hade behövt hanteras med avvikelser från detaljplanen, 
kostsamma lösningar eller planändring.    
 
Som underlag till detaljplaneförslaget har området förprojekterats och grov kostnadskalkyl 
upprättats (bilaga 2). I kalkylen beräknas att ett pålägg om 15 % av bedömda 
anläggningskostnader ska gå till projektering och byggledning (även provtagning, besiktningar, 
konsultstöd m.m. bör ingå här). I kalkylen uppgår summan till 10 078 848 kr. Samlat kallar vi det för 
byggaktörskostnader, vilka kommunen som byggaktör kommer behöva nyttja genom hela projektets 
genomförande. För tydlighetens skull är detta alltså inget nytt oförutsett behov av pengar som dykt 
upp; beloppet i förkalkylen finns med i projektets exploateringskalkyl och budgetunderlag. Det 
handlar helt enkelt om att nu har projektet kommit så långt att delar av dessa medel behöver bli 
tillgängliga för projektgruppen. 
 
Projektgruppen har redan en väl etablerad dialog med konsultföretaget som ligger etta på 
ramavtalet för projektering. Projektgruppen behöver beslut om medel för att kunna underteckna 
avropsavtalet och påbörja projekteringen. Avropsförfrågan är lämnad och de har återkommit med 
offert på cirka 2 miljoner kr, till det tillkommer cirka 1 miljon kr för geoteknik och riksinventering.    
 
Utifrån erfarenheter och projektets omfattning kommer projekteringsbehovet med största 
sannolikhet växa under processen. För att skapa smidighet och handlingskraft föreslår förvaltningen 
att Kommunstyrelsen i och med detta beslut tillgängliggör totalt 5 miljoner kr, vilket i dagsläget 
bedöms täcka alla byggaktörskostnader fram till utbyggnaden påbörjas. Resterande del av 
budgeterat belopp för byggaktörskostnader kan lämpligen tillgängliggöras i ett senare skede när 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om medel för entreprenaden.     
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Förvaltningens förslag innebär att Kommunstyrelsen står för hela den ekonomiska risken i projektet 
fram till en byggstart. När detaljplanen vunnit laga kraft och Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 
om att genomföra utbyggnaden, övergår den del av investeringskostnaderna som tillhör VA till VA- 
avdelningens investeringsprojekt. VA står sedan för sina egna utgifter i projektet samt erhåller 
intäkter för anslutningsavgifter enligt VA-taxan. Påbörjande av projektering innan detaljplanen 
vunnit laga kraft innebär ett finansiellt risktagande som VA-kollektivet inte kommer behöva stå för. 
 
Kommunstyrelsen kommer genom hela projektet stå för alla investeringar i kommunala gator. 
Normalt tas sådan ersättning ut av en extern byggaktör vilket regleras i ett exploateringsavtal, men 
eftersom kommunen är byggaktör i detta projekt står kommunen själva för investeringen. När 
anläggningarna är slutbesiktade kommer de övergå till stadsmiljöavdelningen och Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden vilka sedermera belastas av framtida kapitalkostnader för gatu-
anläggningarna.     
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 -  ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljprojektering av gata, VA och verksamhetsmark 
 -  projektera tomter, infarter och VA-anslutningar med utgångspunkt i framtagen förprojektering 
 -  finansiera detaljprojektering av gata, VA och verksamhetsmark samt nödvändiga   
  byggaktörskostnader inför byggstart genom att ianspråkta 5 miljoner ur exploaterings- och  
  investeringsramen i mål- och budget   
 - Kommunstyrelsen står för det ekonomiska risktagandet gällande projektering och övriga  
  byggaktörskostnader kopplat till VA fram till definitivt beslut om byggstart. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 -  ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljprojektering av gata, VA och verksamhetsmark 
 -  projektera tomter, infarter och VA-anslutningar med utgångspunkt i framtagen förprojektering 
 -  finansiera detaljprojektering av gata, VA och verksamhetsmark samt nödvändiga   
  byggaktörskostnader inför byggstart genom att ianspråkta 5 miljoner ur exploaterings- och  
  investeringsramen i mål- och budget   
 - Kommunstyrelsen står för det ekonomiska risktagandet gällande projektering och övriga  
  byggaktörskostnader kopplat till VA fram till definitivt beslut om byggstart. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på återremiss och att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 
beskrivning av vad detaljprojekteringen innebar för detta samhällsbyggnadsprojekt. 

Bernt Månsson (V) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till ordförandes (M) återremissyrkande. 

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till ordförandes (M) återremissyrkande samt avslag på ansökan om 
investeringsmedel för projektering och övriga byggherrekostnader. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
ordförandes (M) återremissyrkande. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med ordförandes (M) 
återremissyrkande. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Effektivare samhällsbyggnadsprojekt 
Bilaga 2 – Kostnadsbedömning Norconsult 
Bilaga 3 – Översikt gata-mark Norconsult 
 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Samordningsgruppen 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 
Nynäshamn, 2020-10-22 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer: 258/20 

 

 

 

 

258/20 Segersängs företagsby - ansökan om 
investeringsmedel för projektering och övriga 
byggherrekostnader. 
 
Socialdemokraterna är i grunden positiva 
Socialdemokraterna delar visionen om en företagsby i Segersäng, partiet var drivande 
i uppstarten av byggprojektet. Vi är positiva till att ytterligare mark för etablering av 
företag skapas i kommunen då det är förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda 
våra invånare nya arbetstillfällen. Därför är vi måna om att verkställandet av 
byggprojektet går till på ett bra sätt.  
 
Ny översiktsplan krävs 
Vi anser att innan kommunen börjar utveckla nya områden, med såväl bostäder som 
verksamheter, måste en ny översiktsplan finnas på plats. Då har såväl medborgare 
som politiker kunnat ta del av förslagen. I nuläget har Socialdemokraterna 
informerats om att boende i området kommer att överklaga ärendet, vilket betyder 
att det drabbas av förseningar, varför det inte är ekonomiskt att bekosta i dagsläget. 
Om kommunen istället går framåt med en ny översiktsplan försvinner hotet om 
överklagan eftersom planen är väl förankrad med de boende. 
 
Utseendet på företagsbyn: ett gestaltningsprogram ska till 
Det aktuella området blir ansiktet utåt för Segersängs by eftersom det ligger i direkt 
anslutning till infarten. Segersäng är idag en väl sammanhållen villastad på grund av 
placeringen på villorna, dess skala och färgsättning. Dessa kvalitéer bör genomsyra 
den nya byggnationen och därför behövs ett gestaltningsprogram och 
planbestämmelser upprättas med enhetliga fasad- och takmaterial, samt kulörer som 
är anpassade till området. Exempelvis bör fasader vara mestadels i trä, tak bör vara 
gråsvart plåt eller papp och alléträd bör finnas på tomtmarken närmast gatorna för 
att mildra intrycket av alla hårdgjorda ytor. Belysningen bör inte vara bländande utan 
ha ett varmt sken. Program för belysning och skyltar bör därför också upprättas. Vi 
anser vidare att den tillåtna byggnadshöjden bör sänkas till max 10 - 12 meter. En 
höjd som är rimlig för byggnader i ett småskaligt företagsområde som detta. 
 
Ny bullerutredning 
Bullerutredningen, som finns hänvisad till i materialet till detaljplaneförslaget, är 
utförd i ett tidigt skede (2019-01-07) innan den nya layouten var framtagen. Den 
tidigare layouten hade en avvattning mot söder. Med hänsyn till att 
dagvattenavrinningen i det nya förslaget är ändrad till att avvattna mot norr och att 
höjdsättningen nu troligen ändras radikalt måste en ny bullerutredning göras för att 
visa hur bullermiljön påverkar bostäderna i Segersängs by. 
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Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har i sitt remissyttrande påpekat att 
byggprojektet inte går att förverkliga via ett snabbspår. Förbundet konstaterar bland 
annat att det råder osäkerhet kring vilka verksamheter som kommer att etableras 
inom planområdet, och att det därmed råder osäkerhet kring vilka bulleremissioner 
som kommer att uppstå från planområdet. Förbundet anser också att det är otydligt 
vad som menas med ”sammanlagd bullernivå” och ”bullerkällor utan samordning”. 
En tydligare bedömning av bullernivån behövs vid närliggande bostäder.  
 
Bättre, klimatvänlig lösning för vattnet 
Utdrag ur kommunens dagvattenpolicy: ”Enligt kommunens dagvattenpolicy skall dagvatten 
i första hand hanteras lokalt och helst infiltreras i marken på plats där nederbörden faller. Om 
detta inte är möjligt så ska vattnet samlas upp så att flödet utjämnas och fördröjs. Förorenat 
dagvatten skall renas innan det rinner vidare till recipient eller infiltreras.” 
 
Vi undrar varför den föreslagna lösningen inte visar på detta. För det första planeras 
en dagvattendamm utanför planområdet, vilket innebär att den inte automatiskt 
kommer att prövas ihop med detaljplanen. Vidare innebär den föreslagna lösningen 
att dagvattnet inte kommer att renas lokalt, utan att föroreningar kommer att avrinna 
ner till Muskån/Hammerstaån, och sedan vidare ner i Situviken. Då dessa 
vattenförekomster redan är så förorenade att de inte uppnår god kemisk eller 
ekologisk status, är detta inte lämpligt, om ens tillåtet. 
 
I MKB för detaljplanen, på sidan 13, finns ett stycke om ”Föroreningar från 
bergmaterial”. Där kan vi läsa att det finns ”sulfidmineraler i delar av berggrunden”. 
Detta är en mycket försvårande faktor. Innan ytterligare arbete med planen utförs 
måste därför kommunen utreda hur det berg med sulfidmineraler som finns inom 
planområdet ska hanteras. En utredning som visar hur vi säkerställer att inte 
dagvattnet förorenas och därmed ytterligare försämrar recipienterna 
Muskån/Hammerstaåns kemiska och ekologiska status. 
 
Kan strida mot lagstiftning om vatten 
Gränsvärdena, som hänvisas till i dagvattenutredningen, bygger på Göteborgs stads 
gränsvärden för utsläpp från 2013. Dessa tar inte hänsyn till dagens situation där 
EU:s ramdirektiv för vatten, vilket är implementerat i den svenska lagstiftningen, 
innebär att statusen i våra vattenförekomster inte bara ska ha uppnått god kemisk 
och ekologisk status till 2027, utan att statusen inte heller får försämras. Om det 
aktuella detaljplaneområdet tillåts släppa ut föroreningar till recipienterna kommer 
miljövärdena i dessa att försämras. Det framgår av dagvattenutredningen att 
föroreningarna i dagvattnet kommer att öka efter exploateringen, vilket inte är 
acceptabelt. 
 
Vi socialdemokrater är oroliga för att den kemiska såväl som ekologiska statusen i 
våra vattenförekomster inte kommer att uppnå god status fram till 2027 om inte ett 
aktivt arbete med åtgärder på land görs. Åtgärder som innebär att vid nya 
exploateringar tas alla föroreningar omhand med lokala lösningar. 
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Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund uttrycker oro i sitt remissvar. De påpekar 
att det saknas en tidsplan för när anslutning av kommunalt vatten ska ske och att det 
rådet otydlighet i miljökonsekvensbeskrivningen av byggprojektet.  
 
 
Därför yrkar Socialdemokraterna:  

 avslag på ansökan om investeringsmedel för projektering och övriga 

byggherrekostnader.  

 avslag på förslag om återremissyrkande. 
 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 
Datum 22/10 2020 
 
Ersättaryttrande 
 
258/20 Segersängs företagsby- ansökan om investeringsmedel för projektering och övriga 
byggherrekostnader 

Bakgrund  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett verksamhetsområde med flexibel utformning vad 
gäller typ av verksamheter och fastighetsindelning. Förslaget omfattar småskalig verksamhet i form 
av en lätt industri företagsby och möjliggör en drivmedelsstation i anslutning till väg 73.  

Planområdets areal är cirka 11,5 hektar och ligger mellan väg 73 och Segersäng. Segersäng station 
ligger cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. Planområdet består av etablerad skogsmark varav 
de norra delarna utgörs främst av barrskog för att sedan övergå i övervägande lövskog söderut. 
Terrängen är mycket kuperad och berg i dagen kan observeras på sina ställen över hela området.  

Sammanfattning  
Själv 5:14 är inte angivet som utvecklingsområde i gällande översiktsplan för Nynäshamns kommun 
upptagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012. Översiktsplanen utpekar området närmast 
stationen som det område där den tätaste bebyggelsen skall finnas. Längre bort ifrån stationen ska 
den lantliga karaktären bevaras. Ny bebyggelse ska främst tillkomma på den västra sidan av 
Segersäng för att utnyttja det kollektivtrafiknära läget.  

Vi bedömer att företagsbyn bryter mot översiktsplanen, och tillgodoser inte kommunens behov av ny 
industrimark, då området ligger isolerat från tätorten och har ingen tillgång till kollektivtrafik. 
Drivmedelsstationen utreds endast i mycket begränsad utsträckning i Miljökonsekvensutredningen. 
Företagsbyn kommer att ha en negativ inverkan på vattenmiljön, och på fridlysta djur. 
Landskapsbilden och närboendes livskvalitet och rekreationsmöjligheter kommer att påverkas 
negativt. Miljöpartiet yrkar avslag till detaljplanen för del av Själv 5:14.  

Förtydligande  
Miljöpartiet anser att det finns stora risker med detta projekt, både utifrån ett miljöperspektiv och 
också ett samhällsekonomiskt perspektiv. I skogen där industrimarken planeras lever hasselsnok, en 
art som är fridlyst i hela landet enligt 4, 5 § Artskyddsförordningen och EU:s habitatdirektiv (bilaga 4). 
Hasselsnoken är även rödlistad av Naturvårdsverket med klassningen sårbar, vilket innebär att den 
löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd. 



Planen innebär att det ska terrasseras vilket innebär omfattande sprängningar i området, vilket 
medför sprängstensmassor med sulfidförande bergarter med metallhalter som överstiger det som 
det som Naturvårdsverket klassificerar som ringa risk. Det finns en risk för utsläpp av föroreningar i 
närliggande miljö och nedströms recipient. Miljökonsekvensutredningen förordar ytterligare 
undersökning av bergmaterial. Miljöpartiet kräver att en sådan undersökning utförs innan beslutet 
om Själv 5:14 tas, detta för att undvika nuvarande situation i Haninge, där anläggandet av 
verksamhetsområdet i Albyberg lett till att sulfidhaltiga ämnen och metaller frigjorts och orsakat 
förhöjda halter av metaller och sänkta pH-värden i vattendrag inom området. Utredningen 
förutsätter att terrasseringar inte kommer att påverka grundvattennivån, men inget faktaunderlag 
redovisas, trots att sprängning och länspumpning under grundvattennivån riskerar att påverka 
områdets hydrologi. Hårdgörandet av området kommer att medföra ökade dagvatten mängder, en 
lösning på hanteringen av dagvattnet föreslås. Miljöpartiet förutsätter att kontinuerlig risk 
bedömningar och mätningar genomförs under och efter byggtiden som bekräftar att den känsliga 
recipienten Muskan-Hammerstaån inte har påverkats.  

Vi läser också i planbeskrivningen att det inte heller är kollektivtrafik planerat till detta 
verksamhetsområde, stick i stäv med en hållbar utveckling för vårt samhälle!  

Det behövs redan en bättre lösning för gång, cykel och biltrafik på Segersängsvägen från stationen 
mot motorvägen. Segersängsvägen är besvärligt krokig och smal. I backen upp från stationen kör 
lastbilar upp på gång- och cykelvägen vid möten. Det är farligt för gång och cykeltrafikanter på gång 
och cykelvägen och på sträckan Tärnslingan till motorvägen är cyklister och fotgängare helt utsatta 
för motortrafiken med mycket smal vägren och brant dike. Det behövs alltså en gång- och cykelväg 
utmed hela sträckan på Segersängsvägen. Det behövs också en uträtning/förbättring av 
Segersängsvägen vid stationen så att trafiken inte använder gång- och cykelvägen för att kunna 
mötas. Befintlig gång- och cykelväg förvaltas i dag av Segersängs samfällighetsförening. Senast i 
samband med bygge av nytt verksamhetsområde bör förvaltningen övergå till kommunen eftersom 
den brukas av alla i området (andra samfälligheter) samt kommer brukas av de som tar sig till det nya 
industriområdet.  

Fördelarna med en drivmedelsstation framhålls i utredningen. Drivmedelsstationen omfattas inte av 
utredningen om en giftfri miljö. Miljöpartiet anser att en fristående Miljökonsekvensutredning om 
drivmedels stationen bör genomföras. Då det finns drivmedelsstationer i närliggande tätorter anser 
vi att finns ringa behov av ytterligare liknande verksamhet. Om det ändå blir en drivmedelsstation 
anser vi att det är med framtidens behov i sikte och att det ska finnas möjlighet att ladda elfordon.  

Många boende i Segersäng känner nu oro för att få en försämrad livsmiljö med ökat buller när skog 
tas ner och berg sprängs bort. I takt med att Norviks hamns verksamhet ökar kommer även trafiken – 
och därmed trafikbullret – att öka på motorvägen. Den skog som avverkats runt byn har redan lett till 
att trafiken från motorvägen hörs betydligt mer i byn än den gjorde tidigare.  

Många har skrivit under en namninsamling som boende har arrangerat för att stoppa planerna - för 
detta är inte vad kommunen tidigare planerat och kommunicerat. Översiktsplanen anger att ny 
bebyggelse utgörs av bostäder och att dessa också kan skapa förutsättningar för service och 
mötesplatser. Det anges att ny bebyggelse främst ska tillkomma på och kring höjden i västra 
Segersäng för att utnyttja det kollektivtrafiknära läget. Det står inget om industrimarkmark i 
översiktsplanen. Det står heller inget om bebyggelse längre bort från pendeltågsstationen än 1000  
meter, som det nya verksamhetsområdet är. I planbeskrivningen uppger kommunen ändå att 
verksamhetsmarken är i linje med översiktsplanen och ”faller speciellt in på” punkten ”anpassa den 
offentliga servicen så att den svarar mot behovet”. Vilken offentlig service är det som kommunen 
tänker sig ska etableras på industrimarken? Den verksamhet som är tänkt att etableras i planområdet 
är knappast den offentliga service som översiktsplanen avser.  



Det framgår också av planbeskrivningen att om skogen närmast Segersängs by också avverkas 
kommer byggnationen i verksamhetsområdet att synas från byn och utsikten med fårhage, skog och 
småskaliga röda villor ersätts med större fyrkantiga verksamhetslokaler. Det kan tyckas självklart att 
skogen fortsatt kommer att stå framför dessa nya lokaler, men under våren har stor del av skogen 
norr om Segersäng och en del av skogen söder om detta område avverkats som en följd av angrepp 
av granbarkborre. Det finns därför inga garantier för att skogen finns kvar om några år.  

Slutsats  
Miljöpartiet ser gärna en fortsatt småskalig utbyggnad av Segersäng i liknande stil som nuvarande 
bebyggelse – det bidrar till kommunens ekonomi genom ökat skatteunderlag. Det är närheten till vår 
natur som lockat många till Nynäshamns kommun och Segersäng – att exploatera skogen intill 
motorvägen så nära byn riskerar att förstöra förutsättningarna för att Segersäng att utvecklas som en 
attraktiv ort, som lockar människor från andra delar av Storstockholm genom att erbjuda ett 
naturnära boende i ett kollektivtrafiknära läge.  
 
Hur vi bygger samhället är en av de faktorer som har störst inverkan på våra klimat- och miljöutsläpp. 
Det påverkar också både vår hälsa och den sociala sammanhållningen. Människor ska kunna gå, 
cykla och åka kollektivt till skolor, mataffärer och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart säkert sätt. Vi vill i 
och med detta locka fler att vilja bo i kommunen. 
 
Alla ska ha tillgång till grönt i sin närhet!  
Estetiskt tilltalande grönskande närområden för vardaglig återhämtning är en av de enskilt viktigaste 
faktorerna för hur människor trivs. Det är ett kommunalt ansvar att parker och lekplatser inte bara 
byggs och utan också underhålls. Medborgarna har delegerat utformningen av boendemiljön till 
folkvalda politiker, vi anser att det är ett svek mot detta förtroende att anlita ankar byggherrar att 
planera utformningen av nya markanvisningar.  
 
Smartare sätt att resa - Nynäshamn ska sikta på att bli en av Skandinaviens bästa 
cykelkommuner. När allt fler upptäcker fördelarna med cykeln som transportmedel behövs också 
bättre cykelvägar. Viktiga cykelstråk behöver breddas, separeras tydligare från gångtrafikanter och få 
en högre standard. Med snabba cykelstråk från Stockholms stadsdelar och Södertörn knyter vi ihop 
Nynäshamns kommun och förbättrar möjligheterna till cykelpendling. Tryggheten i trafiken behöver 
också förstärkas med säkra cykelpassager och särskilda trafikskyltar för cykeltrafiken. Vi vill också se 
cykelparkeringshus i större orter och vid ytterområdenas pendlarparkeringar, och införa ett system 
med hyrcyklar för besökare. Fler ska få chansen att lära sig cykla och alla barn ska ha säkra 
cykelskolvägar. Kommunen behöver arbeta mer med att visa på de positiva effekterna av Nynäshamn 
som en stark cykelkommun. Vi vill kraftigt minska trafikstockningar vid våra skolor genom att på alla 
vis underlätta för föräldrar och personal att promenera, cykla eller åka kollektivt. Cykelvägar ska 
prioriteras vid snöplogning och sandning. I stället för biltrafik på varje gata kan vi ge mer plats för 
fotgängare och cyklister, men också för handel, uteserveringar och grönytor. Vi ska skapa 
resandemönster för människor som skapar trivsel och en ren miljö.  
 
Kollektivtrafiken behöver utvecklas i hela kommunen. Bussarna ska så långt som möjligt få eget 
utrymme i trafiken för att garantera att de kommer fram snabbt och smidigt. Så kallade BRT-linjer - 
bussar med rakare linjer och färre stopp - ska provas på fler linjer direkt till Stockholm och Södertälje. 
Attraktiviteten måste öka på bussarna för att fler ska välja buss framför bilen - bussar i tid, ofta, med 
gott om utrymme, wifi, usb-laddning, som drivs av biogas och andra förnybara drivmedel får 
bilresenärer att ställa bilen. Tågen ska gå oftare och ha dubbelspår för att driva Norviks transporter 
effektivt på nätterna. Genom att minska biltrafiken i kommunen minskar vi också buller och 
luftföroreningar och gör kommunen till en mer hälsosam och inbjudande plats. 



 
Vackra miljöanpassade bostäder för alla. Det vi bygger ska kunna stå i hundratals år, vara 
spännande för ögat och så fritt som möjligt från kemikalier. Vi ska bygga mer i trä från våra skogar 
och vi ska bygga smart och innovativt, med fossilfri energi. Vi ska bygga i hela kommunen, även på 
landsbygden där VA och vägar är framdraget prioriteras. Nya hus och boendeformer i befintliga 
bostadsområden ökar variationen och gör det möjligt att bo kvar i samma område även om livet 
förändras, det möjliggör också för olika grupper av människor att bo i samma område. Alla människor 
ska ha tillgång till grönområden nära sitt boende - vi ska inte bygga igen våra parker och grönytor. Det 
som byggs får inte ske på bekostnad av viktiga kulturvärden - vi ska värna moder jord och den 
biologiska mångfalden. Nya byggnader och bostadsområden ska passa in i Nynäshamns kulturmiljö. 
NYBO är Nynäshamns viktigaste bostadsaktör och ska så förbli. Därför ska NYBO leda utvecklingen i 
att skapa miljösmarta, trygga och ekonomiska bostäder för alla medborgare, i alla faser av livet. 
Näringen ska bli en modell ortsstruktur där företag, föreningsliv och kommunen tillsammans utvecklar 
en stadsdel som är långsiktigt hållbar för både människa och miljö. Här byggs bostäder i hållbara 
material och med mål om en klimatneutral stadsdel både vad det gäller el, värme, material, 
transporter och resande.  
 
Mer grönska i Nynäshamn. Grönska i staden bidrar både till en bättre hälsa, ökad trivsel, mindre 
stress och ger motståndskraft vid ett allt mer oförutsägbart klimat. Med mindre biltrafik skapar vi 
automatiskt en bättre luft och mer plats för grönytor. Smart anlagda gator kan kombinera 
dagvattenhantering med träd och planteringar som ger en bättre luft- och stadsmiljö. Våra hus kan 
också bli mer gröna med växtlighet på tak och fasader, för att skapa mer biologisk mångfald och en 
trevligare stad. Vi vill att befintliga grönområden ska användas mer av fler - skolgårdarna ska bli 
grönare och kan då bli en kvarterspark efter skoldagens slut, och de vanliga parkerna kan användas 
av förskolor och skolor. När fler väljer bort bilen minskar parkeringsbehoven och vi kan skapa små 
parker där vi idag bara har asfalt. Äldre träd ska skyddas eftersom de bidrar till hotade arters 
överlevnad, en rikare kulturmiljö och en bättre luft i staden.  
 
Tillgång till odling och naturupplevelser. Allt fler vill odla - både på landet och i stan, det ska 
uppmuntras. Lokal matproduktion ger både klimatsmartare mat, mer biologisk mångfald, mindre 
utsläpp av kemikalier och cirkulära kretslopp. Stadsodling skapar trivsel och gemenskap. Nya hus 
som ska ha tillgång till odlingsyta, till exempel på tak, balkong eller på marken. Vi vill verka för att 
föreningsverksamhet för stadsodling, parkskötsel och koloniträdgårdar stöttas och att samverkan med 
kommunen utvecklas. Vi ska verka för att fler människor i kommunen får glädje av skogen, sjöarna, 
ängarna och havet. 
 
Miljöpartiet de Gröna ser gärna att en företagsby utvecklas men detta måste vara väl förankrat med 
invånarna och de olika organ som värnar naturmark tex. 
 
I detta fall gällande Själv 5:14 anser Miljöpartiet att det inte ska byggas en företagsby vid området 
västra Segersängsmotet. 
 
Vi ser andra platser i kommunen som kan vara bättre anpassade och yrkar därför avslag. 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn 
 
 
Emma Solander 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 259/20 KS/2020/0189/631 

Väckt ärende av Lena Dafgård (SN) angående tillfälliga 
moduler för Sunnerby förskola 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten. 

Protokollsanteckningar 
Lena Dafgård (SN) vill föra till protokollet att det väckta ärendet handlar om moduler. I 
förvaltningens skrivelse står det genomgående att ärendet handlar om paviljonger.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 april, KS § 121/2020, att väcka ett ärende om tillfälliga moduler 
för Sunnerby förskola efter en skrivelse från Lena Dagård (SN). I skrivelsen framförs att tillfälliga 
moduler bör iordningsställas i Sunnerby så att verksamheten som evakuerats till Rumba i 
Nynäshamn kan flytta till modulerna. Förslaget var att avropa tillfälliga moduler från Sveriges 
kommuner och regioners nyligen upphandlade ramavtal. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att en konceptförskola ska byggas i Sunnerby, KF § 46/2020. 
Projektering för detta pågår.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN § 100/2020, och barn- och utbildningsnämnden, BUN § 
64/2020, har fattat beslut som inneburit att paviljonger har ställts på plats i Sunnerby. 
Förskoleverksamheten har flyttat in i paviljongerna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten. 
 

______ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS § 121/2020 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
Lena Dafgård 
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§ 260/20 KS/2020/0114/261 

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Gryt 1:2 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp för del av fastigheten Gryt 1:2, Ösmo.  

Ärendet 
Kommunen fick i februari 2020 in en förfrågan om att köpa mark på del av kommunens fastighet 
Gryt 1:2. Fastigheten består av tre olika markområden: två mindre om ca 1,6 ha respektive 1,5 ha 
och ett större om ca 14,5 ha.  
 
Förfrågan gäller det större markområdet, vilket ligger intill väg 73 som sammankopplar Nynäshamn 
med Stockholm (se kartbilder). Strax söder om markområdet ligger Älby industriområde med 
verksamheter inom småindustri och anläggning. Markområdet ligger ca 1,8 km från Ösmo centrum. 
 
-Markens förutsättningar- 
Markområdet består främst av skogsmark och till viss del åkermark. Den del av området som består 
av åkermark (ca 2 ha) arrenderas sedan 2001 för bete. Följande förutsättningar finns: 
- Ungefär halva markområdet omfattas av skyddad natur.  
- Tre fornlämningar finns registrerade på markområdet. 
- Cirka halva markområdet ligger inom ett vattenskyddsområde. 
- En 70 kV kraftledning (regionnät) passerar över markområdet.  
- Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns på markområdet. 
- Riksväg 73 går längs markområdets sydvästra del, nära trafikplats Ösmo. 
- Avståndsmässigt är det ca 1,7 km till Ösmo pendeltågsstation och ca 0,5 km till trafikplats Ösmo. 
 
Älby verksamhetsområde ligger ca 380 meter söder om det aktuella markområdet. Strax söder om 
det aktuella markområdet och norr om Älby verksamhetsområde pågår ett detaljplanearbete med 
fokus på ny verksamhetsmark. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1:  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp för del av fastigheten Gryt 1:2, Ösmo.  
 
Alternativ 2:  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till markköp för del av fastigheten Gryt 1:2, Ösmo, 
samt ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att upprätta förslag till köpeavtal. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp för del av fastigheten Gryt 1:2, Ösmo.  

Yrkanden 
Ordförande (M), Patrik Isestad (S), Donald Löfving (SD) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

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



 

PROTOKOLL Sida 20(37) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

______ 

Beslutsunderlag 
Kartbilder 

Skickas till 
Planeringschefen 
Mark- och exploateringsenheten 
Akten 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(37) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 261/20 KS/2020/0212/253 

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Själv 5:14, 
Sumpen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp på Sumpens gård, del av fastigheten Själv 
5:14 i Segersäng. 
 
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

Ärendet 
Kommunen fick i april 2020 in en förfrågan om att köpa mark med tillhörande äldre lantbruks-
byggnader på del av kommunens fastighet Själv 5:14. Förfrågan gäller en tomt på ca 3 800 kvm och 
ligger nära väg 73 som sammankopplar Nynäshamn med Stockholm. Strax väster om fastigheten 
ligger Sydvästra Segersängsmotet där kommunen planerar exploatering av ett nytt verksamhets-
område på ca 11,5 ha. Detaljplanen har gått ut på samråd.  
 
Den sökande önskar med markköpet att investera i en omfattande renovering och menar att de 
befintliga byggnaderna inte uppnår dagens energikrav samt är i undermåligt skick för fortsatt 
permanent boende. Den sökande och dennes familj har hyrt och varit bosatta i byggnaderna på 
Sumpens gård sedan 90-talet och önskar att bo kvar. Nynäshamns kommun tog över fastigheten 
Själv 5:14 och dess upplåtelser från Stockholms stad i samband med 2012 års markförvärv. 
 
Markområdet består främst av jordbruksmark och till viss del skogsmark. Det förekommer inga 
fornlämningar, vattenskyddsområden eller skyddad natur på området. På marken som omfattas av 
köpförfrågan finns totalt sex byggnader: två bostadshus, en friggebod, ett mindre hus (ett rum och 
källare), en mindre carport samt ett mindre förrådshus.  
 
En kommunal investering pågår för nytt enskilt VA på markområdet, som ska ersätta de två 
befintliga avloppsanläggningarna.  
 
Segersängsvägen går längst markområdets norra gräns och mot sydvästra Segersängsmotet ca 1 
km bort där detaljplanering för industriändamål pågår intill riksväg 73.  
 
Avståndsmässigt är det ca 2,5 km till Segersängs pendeltågsstation (ca 1,8 km fågelvägen).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp på Sumpens gård, del av fastigheten Själv 
5:14 i Segersäng. 
 
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp på Sumpens gård, del av fastigheten Själv 
5:14 i Segersäng. 
 
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 



 

PROTOKOLL Sida 22(37) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Ordförande (M), Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

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

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

_____ 

Beslutsunderlag 
Kartbilder 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Planeringschefen 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(37) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 262/20 KS/2020/0245/214 

Planbesked på fastigheten Lustgården 13 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked på fastigheten Lustgården 13. 

Ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att kunna uppföra parhus och stycka tomten. 
Fastigheten ligger vid Sandhamnsvägen, nära korsningen med Strandvägen. Fastigheten tillhör 
stadsplan S169, upprättad 1971, och är planlagd för bostadsändamål med fristående hus i högst två 
våningar. Detaljplanen tillsammans med då gällande generalplan bör tolkas på så sätt att den 
endast tillåter enbostadshus på fastigheten. Bestämmelsen om fristående hus avser också att hus 
inte ska byggas ihop i tomtgräns. Den föreslagna detaljplaneändringen innebär alltså inte bara en 
förändring av fastighetsindelning utan också vilken typ av bebyggelse som tillåts. 
 
På intilliggande fastighet Lustgården 11 har en ändring av detaljplan antagits (laga kraft 2016-06-
10). Ändringen syftade till att förändra fastighetsindelningen och stycka av tomten så att ett nytt 
enbostadshus kunde uppföras på den avstyckade delen. I planändringen infördes också 
begränsningar för den nya byggnadens storlek.  
 
Den ansökta planändringen skulle innebära att ett parhus kan byggas, där de två bostäderna ligger 
på varsin fastighet. Med stöd i de så kallade Attefallsreglerna skulle fastighetsägaren därefter kunna 
inreda ytterligare en bostad på varje sida av parhuset. Därefter skulle man dessutom kunna uppföra 
s.k. Attefallshus på tomten. Det innebär att fastigheten, idag avsedd för en bostad, skulle kunna 
rymma totalt sex bostäder. Attefallsreglerna kan dock regleras bort med så kallad utökad lovplikt i 
detaljplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av följande alternativ: 
Alternativ 1: Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked på fastigheten Lustgården 
13. 
 
Alternativ 2: Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked på fastigheten Lustgården 13. En 
detaljplan beräknas kunna antas år 2023. I planarbetet ska utökad lovplikt utredas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked på fastigheten Lustgården 13. 
 

______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
Promemoria om planbesked för fastigheten Lustgården 13 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
MSN 
Sökanden 
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Kommunstyrelsen 
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§ 263/20 KS/2019/0427/373 

Kompletterande samråd enl 6 kap miljöbalken avseende 
planerade kraftledningar mellan Kolbotten-Nynäshamn samt 
Nynäshamn-Solberga 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga G som kommunens yttrande i samrådet.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Ordförande (M) lämnar in ett förslag till yttrande i samrådet, yttrandet biläggs protokollet som 
bilaga G. Bilagan är reviderad utifrån Bernt Månssons (V) förslag till ändring. 

Ärendet 
Vattenfall arbetar med att höja spänningen i regionnätet för att öka kapaciteten och driftsäkerheten 
i elförsörjningen. I Nynäshamns kommun finns två ledningar som ska byggas om och 
spänningshöjas. För att kunna göra detta behövs nätkoncessioner från Energimarknadsinspektionen. 
I samband med ansökan om nätkoncession genomför bolaget undersöknings- och 
avgränsningssamråd. I samrådet vill man ta in synpunkter från berörda fastighetsägare, närboende, 
myndigheter och andra intressenter. Samrådet ligger sedan till grund för den 
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. När miljökonsekvensbeskrivning är klar och ansökan 
går vidare kommer energimarknadsinspektionen att skicka ut en ny remiss och kommunen får 
möjlighet att yttra sig igen. 
 
Separata samråd har genomförts för de två ledningarna (Kolbotten-Nynäshamn samt Nynäshamn-
Västerhaninge-Solberga), vilka har behandlats i kommunstyrelsen den 2019-11-21 respektive 2020-
09-03.  
 
Efter samråden har Vattenfall nu undersökt alternativa sträckningar för en delsträcka vid 
Källberga/Axelsberg, där den tidigare sträckningen går nära bostadshus. Det är dessa alternativa 
sträckningar som nu är aktuella för samråd.  
 
Vattenfall bedömer att sträckningsändringen inte medför någon ytterligare omgivningspåverkan och 
att de hänsynsåtgärder som föreslås i samrådsunderlaget gäller även för denna sträckning. 
Sträckningen berör inga detaljplaner eller fördjupade översiktsplaner. Med en ny placering av 
ledningen kommer ett nytt intrång i landskapsbilden, men påverkan bedöms inte vara större än med 
tidigare sträckning. Sträckningarna bedöms inte heller ha större påverkan på naturmiljön än det 
tidigare alternativet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning som kommunens yttrande i samrådet.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 
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Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska anta bilaga G som kommunens yttrande i 
samrådet. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till ordförandes (M) förslag till beslut. 

Bernt Månsson (V) yrkar på att ordet bör i bilaga G ska ändras till ordet ska. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande med Bernt Månssons (V) förslag till ändring. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandes (M) yrkande med Bernt Månssons (V) förslag till 
ändring. 

Beslutsunderlag 
Samrådsbrev med kartor 
 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 
Planeringschef 
 
 
 

 

 

 

  



 

 1(1) 

Datum Diarienummer 

2020-10-21  

Upprättad av 

Version 

2 

 

 
 

 

 

Förslag till yttrande i kompletterande samråd enl. 6 kap 

miljöbalken avseende planerade kraftledningar mellan 

Kolbotten – Nynäshamn samt Nynäshamn Solberga.  KS 

263/20. 

 

Svar i kompletterande samråd enl 6 kap miljöbalken avseende planerade kraftledningar mellan 

Kolbotten-Nynäshamn samt Nynäshamn-Solberga  Ärendet Vattenfall arbetar med att höja 

spänningen i regionnätet för att öka kapaciteten och driftsäkerheten i elförsörjningen. I Nynäshamns 

kommun finns två ledningar som ska byggas om och spänningshöjas.  

Separata samråd har genomförts för de två ledningarna (Kolbotten-Nynäshamn samt Nynäshamn-

Västerhaninge-Solberga), vilka har behandlats i kommunstyrelsen den 2019-11-21 respektive 2020-

09-03. Efter samråden har Vattenfall nu undersökt alternativa sträckningar för en delsträcka vid 

Källberga/Axelsberg, där den tidigare sträckningen går nära bostadshus. Det är dessa alternativa 

sträckningar som nu är aktuella för samråd.  Kommunens yttrande En förstärkning av elnätets 

kapacitet är av stor vikt för kommunens och regionens framtida utveckling. Med en kraftig 

befolkningstillväxt och tilltagande elektrifiering behöver det regionala kraftnätet kunna svara mot 

framtida behov.   

Kommunen har ingenting att invända mot huvuddragen i samrådsmaterialet eller den 

innehållsförteckning för miljökonsekvensbeskrivning som tidigare redovisats. Flera  potentiella hinder 

som vi kan se har också identifierats i samrådsmaterialet.   

Kommunen vill dock med kraft framföra att det är viktigt att dragningen av kraftledningen inte 

hindrar framtida nyexploatering mellan orten Lidatorp och den nya stadsdelen Källberga. Det 

föreligger ett starkt intresse för kommunens utveckling,  att sammanbinda dessa områden med ett 

nytt bostadsområde, vilket även lär komma att bekräftas i den reviderade översiktsplan som nu är 

under framtagande. 

För kommunens framtida utvecklingsmöjligheter samt för en robust, hållbar och framtidssäker 

elleverans ska ledningen här förläggas i mark. 

 

 

Harry Bouveng (M) 
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§ 264/20 KS/2020/0363/209 

Svar på remiss - Operativt program Stockholms län 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.   

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

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.   

______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 
Operativt program Stockholm – remissversion 1.0   
 

Skickas till 
Regionledningskontoret, Region Stockholm  
Akten  
Planeringschef 
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Kommunstyrelsen 
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§ 265/20 KS/2020/0005/108 

Information om inkomna synpunkter från föreningar i Ösmo 
hur de önskar se utveckling av centrala och södra Ösmo 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en beskrivning av hur de tänker använda 
informationen från Framtid Ösmo i sin fortsatta planering av centrala och södra Ösmo. 
2. lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information har skickats ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare om inkomna synpunkter 
från föreningar i Ösmo hur de önskar de utveckling av centrala och södra Ösmo. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 
beskrivning av hur de tänker använda informationen från Framtid Ösmo i sin fortsatta planering av 
centrala och södra Ösmo. 

Ordförande (M) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) yrkande samt yrkar på att informationen ska 
läggas till handlingarna. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) yrkande. 
2. Bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med: 

1. Patrik Isestads (S) yrkande. 
2. Ordförandes (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Framtid Ösmo 2030 
Samverkansrapport målbild 2020-2025 
 

Skickas till: 
Akten 
Planeringschefen 
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§ 266/20         KS/2020/0031/008 

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Planeringschef Mikael Gustafsson rapporterar från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen. 

_____ 

Skickas till:  

Akten  
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§ 267/20          KS/2020/0047/008 

Rapport näringslivsfrågor 
Carolina Pettersson informerar om aktuella näringslivsfrågor. Informationen kommer att skickas ut i 
text till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare efter sammanträdet. 

_____ 

Skickas till:  

Akten 
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§ 268/20         KS/2020/0089/008 

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om att kansliavdelningen har mottagit en problemanalys från 
Tieto om Emeetings. Kansliavdelningen kommer sammanställa informationen och skicka ut den till 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  

 

_____ 

Skickas till: 

Akten  
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§ 269/20 KS/2020/0003/002 

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

Ärendet 
KS/2020/0272/009-10 
Tf mark- och exploateringschefens beslut om avgiftsreducering med anledning av Covid 19.  
 
KS/2020/0003/002-19 
Tf mark- och exploateringschefen har undertecknat ombudsfullmakt för Lantmäteriärenden.  
 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 
 

_______ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Skickas till 
Akten 
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§ 270/20 KS/2020/0030/069 

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

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnds anmälan av delegationsbeslut, § 37/20. 
 
Södertörns upphandlingsnämnds delårsrapport  2020. 
 
Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2020 
 
Socialnämndens beslut § 109/20 angående utredning av hemtjänst i egen regi.  
 
Kommunfullmäktiges beslut § 90/20 om införande av e-förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 85/20 att anta program för uppföljning och tillsyn av privata och 
kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022.  
 
Kommunfullmäktiges beslut § 84/20 att godkänna tertialuppföljningsrapporen T1. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 83/20 om budget för revisionen 2021. 
 
Inbjudan från Sveriges föreningar att nominera Sveriges föreningsvänligaste kommun. 
KS/2020/0001/009-207. 
 

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

______ 

Beslutsunderlag 
Södertörns upphandlingsnämnds delårsrapport 2020 
Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2020 
 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 271/20 KS/2020/0033/008 

Cirkulär 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär 20:39 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023.  

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

_______ 

Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:39 med bilaga 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 272/20 KS/2020/0034/008 

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

Ärendet 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Regioner till webbinarium den 11 november 2020 – tema 
avhopp från politiska förtroendeuppdrag.  

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

______ 

Beslutsunderlag 
Inbjudan från SKR till webbinarium 

Skickas till 
Akten 
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§ 273/20  

Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde 19 november kl. 09.00  
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§ 274/20  

Övriga frågor  
1. Lena Dafgård (SN) ställer frågor om granbarkborrar och handlingsplan gällande 

skogsvård. 

Markförvaltare Peter Svedberg informerar om att kommunen har skogsbruksplan för merparten av 
skog och mark. Insatser mot granbarkborrar har gjorts men det är fortfarande ett problem i 
kommunen. 

 

2. Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om coronaviruset kopplat till 
Nynäshamns kommun. 

Kommunen gör inköp för att fylla beredskapslagren med bland annat munskydd och handsprit. 
Nynäshamns kommun har enstaka fall men ingen smittspridning, kommunen står förberedd vid 
eventuell ökning. Arbete pågår för att för att kontrollera att alla rutiner följs nu när boendena har 
öppnat för besökare igen. 

 

3. Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om fördjupningsseminarium 
utifrån övergripande prioriteringar. 

Inspiration- och fördjupningsseminarium anordnas för de förtroendevalda, teman har valts ut utifrån 
de övergripande målen. Den 26 november på förmiddagen är temat skolan. 

 

4. Bernt Månsson (V) ställer en fråga om möjliga konsekvenser utifrån de nya 
reglerna för reskassor på buss. 

Ordförande (M) besvarar frågan. 

 

5. Frågor som ställdes av Janice Boije Junerud (S) på kommunstyrelsens 
sammanträde 24/9 besvaras. 

Ordförande (M) besvarar frågorna. 

 

6. Uppdragsdirektiv: den politiska rollen, omstart av samarbetsklimatet. 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdragsdirektiv beträffande arbetet med samarbetsklimatet 
enligt bilaga H. 

Ärendet 
Beslutsunderlag skickades ut med mail till ledamöterna den 21/10. Underlaget biläggs protokollet 
som bilaga H. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta arbetsutskottets förslag till 
uppdragsdirektiv beträffande arbetet med samarbetsklimatet enligt bilaga H. 
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Yrkande 
Lena Dafgård (SN) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska bordläggas. 
2. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att ärendet ska avgöras idag. 
2. I enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Uppdragsbeskrivning: Den politiska rollen 

Sammanfattning 
I följande dokument beskrivs uppdraget ”den politiska rollen”. Syftet är att utveckla och förbättra 

samtalsklimatet mellan förtroendevalda, samt mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Målet är 

att enas om en uppförandekod som utgår från kommunens värdegrund, att enas om hur 

arbetsgången och rollfördelning ska se ut, att säkerställa att alla har kunskap om detta och att alla 

ställer upp på den gemensamma uppförandekoden. Målet är att uppförandekoden, arbetsgången 

och samtalsklimatet leder till ett bra samarbete. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen och nämndernas arbetsutskott utvärderar målen kontinuerligt med rapport till 

kommunstyrelsen. 

Beställare av uppdraget är kommunstyrelsens arbetsutskott och uppdragsbeskrivningen ska 

godkännas av kommunstyrelsen. Styrgrupp för arbetet är gruppledarna för de politiska partierna och 

kommundirektören. 

Inledning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill starta ett förändringsarbete för ett förbättrat samarbetsklimat 

och arbetet tar sin utgångspunkt i den genomlysning av organisationen som genomfördes av en 

extern konsult och som blev klar under våren 2020.  

I utredningen står bland annat: ”Det finns kritik mot att det varit en relativt hård ton och stämning 

mellan politiken och mellan delar av politiken och förvaltningsorganisationen. En respektfull dialog 

och att respektfullt bemöta alla parter emellan är avgörande för att framgångsrikt utveckla 

Nynäshamns kommun, vilket alla är överens om att göra. Förtroendet politik och förvaltning emellan 

grundas i god ton parterna emellan, med förståelse för respektive parts roll för att lyckas i det 

gemensamma uppdraget.”  

Uppdraget tar sin utgångspunkt i att arbeta vidare med utgångspunkt i den rekommendation den 

externa utredaren gav i samband med rapporten. 

Syfte 
Syftet är att utveckla och förbättra samtalsklimatet mellan förtroendevalda, samt mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Mål 
Målet är att enas om en uppförandekod som utgår från kommunens värdegrund, att enas om hur 

arbetsgången och rollfördelning ska se ut, att säkerställa att alla har kunskap om detta och att alla 

ställer upp på den gemensamma uppförandekoden. Målet är att uppförandekoden, arbetsgången 

och samtalsklimatet leder till ett bra samarbete. 
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Kommunens värdegrund: Öppen, engagerad, modig och respektfull. 

Uppdraget för ”den politiska rollen” handlar om att: 
1. Ta fram en uppförandekod 

 Kommunstyrelsen och nämnderna gemensamt ska arbeta fram och enas om en 

uppförandekod som utgår från kommunens värdegrund. Uppförandekoden ska inkludera 

såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. 

 

2. Att tydliggöra roller och gränsdragning 

 Arbetsgången för nämnderna och kommunstyrelsen ska göras tydligare. Det ska definieras 

när ärenden övergår från tjänstepersonerna till de förtroendevalda och hur 

kommunikationen, med frågor och synpunkter, hanteras i respektive fas. 

 Såväl förtroendevalda som tjänstepersoner ska delta i arbetet och öka sina kunskaper kring 

detta. 

 Rollerna och rollförväntningarna i relationen politiker och tjänstepersoner ska beskrivas och 

bli tydligare.  

 Gränsdragningen mellan politik och tjänstepersonsorganisation ska definieras samt inkludera 

kommunikationskanaler däremellan. 

 

3. Genomföra en gedigen utbildningsinsats för de nya nämnderna i januari och 

februari 

 Alla förtroendevalda i nämnderna ska ges erforderliga kunskaper för rollen, inklusive 

nämndernas arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. 

 

4. Ta fram en rutin för hantering av avvikelser mot uppförandekod, roller och 

arbetsgång 

 Att kommunstyrelsen och nämnderna gemensamt tagit fram en metod/förhållningssätt för 

hur avvikelser mot uppförandekod, roller och arbetsgång hanteras på ett bra sätt för alla 

parter och för Nynäshamns kommun. 

 

Målgrupp 
Den primära målgruppen för arbetet är: 

 förtroendevalda i kommunstyrelse och facknämnder 

 gruppledare/ordföranden lokal partiorganisation med representation i nämnd 

 politiska sekreterare 

 kommunledningsgrupp 

 förvaltningsledningsgrupper 

Genomförande/metod 
Genomförande och metod ska framgå av en uppdragsplan och uppdragsdirektiv, samt godkännas av 

styrgruppen. Exempel på metoder är: 

Utbildningar 

 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö 

 Grundutbildning/introduktion för politiker, gärna webb 
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Workshops  

 Uppdragsledaren ger förslag på upplägg som stäms av med KSAU (leverantör Previa) 

Organisation och ansvar 
Uppdragets beställare är kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdragsbeskrivningen (detta dokument) 

godkänns av kommunstyrelsen. 

Utredningens styrgrupp utgörs av:  Gruppledarna för respektive parti samt kommundirektören. 

Styrgruppens uppdrag och ansvar: 

- Tillsätta uppdragsledare  

- Starta och stoppa uppdraget 

- Godkänna och ändra ett uppdragsdirektiv 

- Besluta om uppdragsplan för arbetet och tillföra de resurser som krävs 

- Säkerställa att uppdragsledaren har full kontroll och att uppdraget kommer att nå uppsatta 

mål. 

- Godkänna leverans och överlämning 

- Vid behov ändra uppdragets organisation 

Uppdragsledarens uppdrag och ansvar är att: 

- Ta fram en uppdragsplan (projektplan) för arbetet  

- Planera, leda och genomföra arbetet inom uppdraget 

- Säkerställa att alla insatser har ett ändamålsenligt innehåll och sammansättning 

- Ansvara för dokumentation inom uppdraget 

- Rapportera och informera styrgruppen om uppdragets progress 

- Säkerställa att erforderliga resurser efterfrågas 

- Presentera utvärdering/resultat av genomfört uppdrag 

Vid förändring av styrgruppens uppdrag och ansvar ska detta rapporteras till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Nynäshamns kommun 

2020-10-19 

 

 

 

 

Harry Bouveng   Patrik Isestad    Daniel Adborn    
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