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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-05-19 
Anslaget sätts upp: 2022-05-25             Anslaget tas ned: 2022-06-16 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-05-19 klockan 09.00-11.44. 
Ajournering 09.25-09.30, 10.06-10.20. 
 

Beslutande 
Harry Bouveng (M) §§ 121–125, 127–158 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M) § 126 
Mikael Persson (L) §§ 121–132, 134–158 
Bo Persson (L) tjänstgör istället för Mikael Persson (L) § 133 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 11.30 §§ 121–155 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 156–158 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) §§ 121–123, 126–158 
Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S) §§ 124–125 
Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning  

Paragrafer 
§§ 121–158 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, kommunhus B plan 1, 2022-05-25 klockan 10.00. 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
ordförande § 126, justerare 

 
 
Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
justerare      sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M) §§ 121–155 
Bo Persson (L) 
Göran Bergander (S)  
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPIN)  
Emma Solander (MP) 
Klas Rydström (SD) 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare  
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
 
Deltar på distans: 
Claes Kilström, fastighetschef 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Dan Olén, ekonomichef 
David Ulmér, kommunstrateg § 129 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Jenny Linne, avdelningschef planering och hållbarhet 
Malin Söderlund, kommunsekreterare 
Marie Stålbom Warg, controllerchef 
Malin Gillfjärd, enhetschef kontaktcenter 
Albin Törnberg, samhällsplanerare 
Anette Petersson, kvalitetsansvarig 
Mats Denkert, projektledare 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
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Innehållsförteckning             
  Upprop och anmälningar om förhinder  

  Val av justerare  

§ 121/22  Fastställande av dagordning  

  Beslutspunkter 
 

§ 122/22 Planeringsbudget 2023–2026  
§ 123/22 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning  
§ 124/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
§ 125/22 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Östra Södertörn  
§ 126/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns Brandförsvarsförbund  
§ 127/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd  
§ 128/22 Årsredovisning 2021 - Södertörns överförmyndarnämnd  
§ 129/22 Ersättning av Vanstaskolan  
§ 130/22 Reviderad instruktion för fastighets- och investeringsutskottet  
§ 131/22 Utvärdering av Internhyresmodell 2021  
§ 132/22 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
§ 133/22 Förordnande av uppdrag som vigselförrättare  
§ 134/22 Godkännande av köpeavtal för försäljning av del av Sågsten 1:7  
§ 135/22 Tjänsteutlåtande markförsäljning del av Hammersta 6:15  
§ 136/22 Utveckling av fastigheten Bogsprötet 1  
§ 137/22 Översiktsplan, beslut om samråd  
§ 138/22 Svar på remiss från Region Stockholm - Trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23) 
 

§ 139/22 Svar på väckt ärende gällande möjligheten att delta som tjänstgörande ledamot 
på distans vid kommunstyrelsens sammanträden 

 

§ 140/22 Svar på återremiss - Motion - Skapa möjligheter för politiker och tjänstemän att 
delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över 

 

§ 141/22 Svar på motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn  
§ 142/22 Svar på motion om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna 

Nynäshamn från utsatta områden 
 

§ 143/22 Svar på motion om ett renare Nynäshamn  
§ 144/22 Svar på E-förslag - Satsa på kommunens utemiljö, skötsel och underhåll av 

grönytor och allmänna platser 
 

§ 145/22 Svar på e-förslag angående flytt av återvinningsstation  
§ 146/22 Svar på e-förslag - Att laddningen blir avgiftsbelagt  
§ 147/22 Svar på e-förslag - Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen  
§ 148/22 Svar på e-förslag - En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård  
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§ 149/22 Inkomna e-förslag  
§ 150/22 Skrivelser och beslut  
§ 151/22 Anmälan delegationsbeslut  
§ 152/22  Näringslivsfrågor  

§ 153/22  Redovisningsprinciper Källberga  

§ 154/22  Redovisning av förutsättningar för fördelningstal för Nynäshamns kommun  

§ 155/22  Kansliavdelningen informerar  

§ 156/22  Kommundirektören informerar  

§ 157/22  Övriga frågor  

§ 158/22  Nästa sammanträde 31 maj 2022 klockan 09.00  
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§ 121/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under § 157, Övriga 
frågor: 

1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende gällande deponering av inert avfall och 
återvinningsverksamhet. 

2. Lena Dafgård (SN) har en fråga om kostnader för undersökningar av Tallbackaskolan. 

 

Ärendena hanterades i ordningen:  

§§ 121–128, 130, 129, 131–155, 157–158, 156.  
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§ 122/22 KS/2022/0020/041 

Planeringsbudget 2023–2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent. 
2. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 

bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2023.  
3. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten 2023 enligt fullmäktiges presidiums förslag 

till 1,5 mnkr, detta är inarbetat i planeringsbudgeten.  
4. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 enligt förslag 

från Sveriges kommuner och regioner till 1,25 %. 
5. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag 

för mål och budget.  
6. Godkänna planeringsbudget för 2023–2026 innehållande mål, finansiella mål samt drifts- 

och investeringsramar. 
 
Johann Wolf (SD), Tony Nicander (V) och Lena Dafgård (SN) och deltar inte i beslutet med 
hänvisning till egen budget. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) deltar inte i beslutet med 
hänvisning till sitt särskilda yttrande. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i §203 den 9 december budgetprocess för mål och budget 2023–
2026. Enligt processen ska en planeringsbudgeten från de styrande behandlas av kommunstyrelsen i 
maj och kommunfullmäktige i juni och den bör innehålla: skattesats, drifts och investeringsramar, 
mål och finansiella mål. Planeringsbudgeten möjliggör för verksamheterna att börja planera 
verksamhetsåret 2023 och framåt. Beslut av slutgiltigt mål och budget kommer att göras efter valet 
av nyvalda kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent. 
2. Fastställa Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 

bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2023.  
3. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten 2023 enligt fullmäktiges presidiums förslag 

till 1,5 mnkr, detta är inarbetat i planeringsbudgeten.  
4. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 enligt förslag 

från Sveriges kommuner och regioner till 1,25 %. 
5. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag 

för mål och budget.  
6. Godkänna planeringsbudget för 2023–2026 innehållande mål, finansiella mål samt drifts- 

och investeringsramar. 

Yrkanden 
Ordförande (M), Tommy Cumselius (M) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Planeringsbudget 2023-2026 
Lokalförsörjningsplan 2023–2030  
Förteckning styrdokument  
Förteckning över Taxor och avgifter 
Taxa för Nynäshamn allmänna vatten- och avloppsanläggningar  
Protokoll KF Presidium angående revisionsverksamhetens budget 

Skickas till 
Akten 
  



Nynäshamn, 2022-05-16 

Socialdemokraterna I Nynäshamn 

Kommunstyrelsen 

Ärende: 122/22 

En ansvarsfull ekonomisk politik 

De finansiella förutsättningarna och den politiska inriktningen på kommunens 

ekonomi är avgörande för att vi ska kunna säkerställa att pengar finns till det fokus vi 

har på:  

1. En jämlik & utvecklande skola

2. En trygg äldreomsorg som ger livskvalité hela livet

3. En välfärd i världsklass

Socialdemokraterna kommer att redovisa budgeterat resultat för 2022, samt nivå på 

kommunalskatt inför beslutande fullmäktige i juni, 2022.  

Mer tillitsfullt ledarskap ger mer utrymme till välfärd 

De ekonomiska utmaningarna för Nynäshamns kommun kräver att vi politiker 

förstår innebörden av att förvalta våra gemensamma medel. Det gäller både de medel 

som går till genomförandet av välfärden och de medel som används för struktur och 

administration. En effektiv administration krävs för att hålla god ordning i ekonomin 

likväl som uppdaterad kunskap om olika avtal och lagkrav. På så sätt kommer pengar 

omfördelas till välfärden i Socialdemokraternas planeringsbudget. Ansvariga inom 

skolan och omsorgen påtalar att den administrativa kraven har ökat, detta sker 

samtidigt som ansvar förskjuts längre ner i organisationen. Mot denna bakgrund ser 

vi ett behov av en kursändring i Nynäshamns kommun. Det finns möjlighet för 

omfördelning från central administration till välfärdens verksamhet.  

En växande kommun: 

När invånarantalet i kommunen växer samtidigt som antalet äldre ökar, så måste 

kommunen prioritera välfärdsfrågor såsom förskola och skola för de yngre, och 

omsorg för våra äldre som byggt upp vårt samhälle. Kommunen behöver planera för 

fler invånare och säkerställa att det finns lokaler anpassade för dagens krav för såväl 

förskolan, grundskolan, boende för äldre samt anläggningar för kultur och fritid.  

Bilaga A
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I den presenterade Lokalförsörjningsplanen kan det noteras en politiskdoktrin med 

den moderatledda alliansens egenbeslutade tillväxttakt med 1,2 procent. Det är 

mycket olyckligt och direkt skadligt att den politiska målsättningen ligger som 

underlag för kommunens planeringsverktyg. När kommunfullmäktige beslutat om 

detaljplan övergår planeringen och igångsättande till den privata aktören och 

kommunen har att anpassa samhällsservice och samhällsfastigheter till 

exploateringen. Den moderatledda alliansen har enligt lokalförsörjningsplanen 

kommit framtill att invånarantalet år 2030 uppnår 32 899 invånare. När 

Socialdemokraterna har gjort beräkningar utifrån kommunfullmäktige beslutade 

detaljplaner samt fört en dialog med exploatörerna är differensen mycket påtaglig och 

det kan konstateras att beräkningsunderlagen för kommunens planering är 

tvivelaktiga. Det faktiska befolkningsunderlaget framtill 2030, kommer de facto 

uppgå till drygt 37 000 invånare och differensen innebär därmed att kommunen 

planerar för cirka 4000 färre invånare framtill 2030.   

 

Ett långsiktigt samhällsbygge  
 

I likhet med övriga delar i denna planeringsbudget går Socialdemokraternas 

prioriteringar för kommunens investeringar i linje med våra tre fokusområden. Det är 

av stor vikt att kommunen uppgraderar sitt ansvar för den kommunala grundskolans 

utbyggnad. Hundratals elever behöver tillgång till en bra grundskola de närmsta åren 

utöver dom som redan är beslutade. Skolans och förskolans utbyggnad är därför 

högst prioriterade. Investeringar är nödvändiga eftersom Nynäshamns kommuns 

befolkning fortsätter att växa i snabb takt. Finansieringarna av kommunens 

investeringar de närmsta åren behöver därför hanteras mer strategiskt och långsiktigt 

än de görs i dagsläget. Det höga trycket på investeringar leder till högre hyres- och 

driftskostnader. Kostnader som ofrånkomligen kommer att påverka de tillgängliga 

resurserna för verksamheten i form av utbildning, omsorg och insatser för äldre. 

Våra gemensamma resurser behöver därför hanteras mer omsorgsfullt för att 

bibehålla kvaliteten i de kommunala verksamheterna. Därför ska inte kommunen 

experimentera med hyreslösningar av viktiga samhällsfastigheter. Det tar bort 

rådigheten ifrån medborgarna och är ekonomiskt skadligt på sikt. För att säkra en 

hållbar investeringstakt är ett tydligt politiskt ledarskap som ger tilltro till nämndernas 

förmåga avgörande.  
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Välfärd ger trygghet. 
 

Vi sätter barn, unga och äldre före skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering. 

Fler lågstadieskolor och förskolor ska öppnas samt nya äldreboende planeras. Mer 

kunskap med mindre klasser. Vi kommer öka resurserna i grundskolan så att man 

kan anställa fler lärare. Omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för 

omvårdnad i hemtjänsten. Vi säger det som det är och gör det som krävs! 

 

Socialdemokraternas budget sätter välfärden främst med skola och omsorg. 

Välfärdssystemet skall utformas så att det blir möjligt att förena familjeliv och arbete 

samtidigt som den värnar individens frihet och oberoende. Vår hembygd ska återigen 

kunna ge välfärd med fungerande skola och omsorg. 

 

Socialdemokrati innebär satsningar på barnfamiljer och pensionärer. Det betyder att 

vi prioriterar fler medarbetare som arbetar ute i verksamheterna för att leverera en 

starkare välfärd. 

 

Svensk ekonomi är stark, den socialdemokratiska regeringen har prioriterat jobben 

och att stärka välfärden. Nynäshamns kommun har, genom statsbidrag under 

pandemiåren, fått en stark hjälp för att undvika nya revor i välfärden. Tyvärr har 

pengarna inte alltid använts som det var avsett! 

 

Grunden för välfärden är att alla, utifrån de egna förutsättningarna, har ett arbete att 

gå till. Vårt mål är att pressa tillbaka arbetslösheten i hela kommunen. Oavsett 

bakgrund och bakomliggande kunskaper är det genom arbete som vi bygger 

välfärden stark igen. Vårt mål är att alla jobbar och bidrar oavsett vem man är och 

där alla ska kunna leva på sin lön. 

 

Hela Sverige behöver kraftsamla mot dagens stora samhällsproblem och då vill vi 

bygga en stark välfärd och leverera trygghet! 

 

Framtidens Nynäshamn ska byggas på långsiktiga och hållbara grunder, socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt. Den generella välfärdsmodellen är att människor, oavsett 

bakgrund, får möjlighet till utbildning och omsorg efter behov. Det stärker också 

individen för framtiden. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. 

 

Vi sätter barn, unga och äldre före skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering. 

Fler förskolor och lågstadieskolor ska öppnas samt nya äldreboenden planeras. 
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Resurserna till skolan ska öka och omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för 

omvårdnad i hemtjänsten. 

 

Nynäshamns kommun har alla förutsättningar med en stor potential men även med 

utmaningar som måste hanteras. Medborgaren i vår kommun äger den kommunala 

organisationen. Vi Socialdemokrater kommer presentera en planeringsbudeget för att 

stärka välfärden så att det blir möjligt att förena familjeliv och arbete samt värna 

individens frihet och oberoende. 

 

Grundläggande krav är att utbildningen finns för det livslånga lärandet men också ett 

levande näringsliv. En växande kommun, med fler bostäder i alla kommundelar, 

kräver en strategi för infrastruktur med vägar, gång och cykelvägar. Men också 

samhällsbyggnader med skolor, förskolor och omsorgshus. 

 

Den kommunala organisationen ska efter valet lägga mindre kraft på att bygga ut 

administrationen och lägga mer kraft på att kommunens medborgare och 

medarbetare får det bättre. Arbetsmiljön ska stärkas så att välfärdens arbetare orkar 

gör sitt jobb. 

 

Socialdemokraterna I Nynäshamn  

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition. 
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§ 123/22 KS/2021/0513/706 

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig följande: 

1. 0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms. 
2. Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte 

vidarefaktureras dödsboet. 
3. Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Ärendet 
Socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning. Kommunstyrelsen bereder ärendet till kommunfullmäktige.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Anta taxa för provisorisk dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig följande: 
0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms. 
Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte 
vidarefaktureras dödsboet. 
Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning från 1 juli 2022 enlig följande: 

1. 0,9% av prisbasbelopp per timme plus moms. 
2. Eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och lås byte 

vidarefaktureras dödsboet. 
3. Avgift får endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll SON §153/21 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0208/00 

Skickas till 
Akten  
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§ 124/22 KS/2022/0024/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja 
förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

Jäv 
Janice Boije Junerud (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens 
verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2021. Redovisningen omfattar det 
ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja 
förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokoll 

Skickas till 
Akten 
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§ 125/22 KS/2022/0025/042 

Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

Jäv 
Janice Boije Junerud (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S). 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för 
2021. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas 
till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsrapport PWC 
Revisionsberättelse  
Protokoll styrelsemöte 

Skickas till 
Akten 
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§ 126/22 KS/2022/0026/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns Brandförsvarsförbund 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Harry Bouveng (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M). Mikael Persson (L) tjänstgör som 
ordförande. 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2021. 
Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen 
i dess helhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 

Skickas till 
Akten 
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§ 127/22 KS/2022/0027/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd 
Ärendet utgår. 
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§ 128/22 KS/2022/0028/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen för år 2021. 
Enligt förbundsordningen ska årsredovisningen varje år lämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd  

Skickas till 
Akten 
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§ 129/22 KS/2021/0084/291 

Ersättning av Vanstaskolan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens inriktning avseende ersättning för Vanstaskolan är att 
skolan uppförs i egen regi för egen skolverksamhet.  

Ärendet 
Ösmo är Nynäshamns kommuns näst största tätort och ligger mitt i kommunen. Ösmo har ca 4 000 
invånare. Kommunen har sedan tidigare inlett ett exploateringsprojekt i syfte att förtäta och bygga 
ut Ösmo med bostäder, verksamheter, samhällsservice m.m. KS § 66/2018. 

I Ösmo ligger idag två skolor; Tallbackaskolan (F-3) och Vanstaskolan (F-9). Kommunfullmäktige har 
inom ramen för exploateringsprojektet södra och centrala Ösmo fattat beslut, KF § 45/2019, om att 
planera för en alternativ placering av Vanstaskolan. Kommunen har initierat detaljplanearbete för 
den nya skolan, KS § 218/2021. Utöver en plats för den nya skolan inkluderar planområdet den 
befintliga förskolan Skogsnibble samt Ösmo idrottsplats.  

Kommunstyrelsen har fattat beslut, KS § 39/2021, om att utreda förutsättningarna avseende 
byggnation och drift för en ny skola i Ösmo. Utredningen ska ses som en del i kommunens 
lokalförsörjningssammanhang och presenterar vilka olika alternativ kommunen har vid uppförandet 
av en ny skola. 

En utredning har genomförts i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Rapporten syftar till att 
beskriva de olika alternativen översiktligt och så långt det går analysera alternativens konsekvenser.  

Rapportens viktigaste slutsats är att kommunen för närvarande planerar för en kortsiktig kraftig 
överkapacitet av skolplatser i kommundelen Ösmo. En renoverad Tallbackaskola (med en ökad 
kapacitet jämfört med dagens nivå), en ny friskola i Källberga och eventuellt ytterligare en friskola i 
Segersäng, ger sammantaget ett för högt platsantal i relation till behovsbilden. Adderas en ny större 
Vanstaskola förstärks den här effekten.  

Kommunen bör mot den här bakgrunden avstå från att involvera en extern aktör i det här skedet; 
både för att bygga en ny skola men även för en eventuell friskola. Skulle det senare visa sig att 
kommunen behöver en annan inriktning (exempelvis att skuldsättningen är för hög eller att en 
skolpolitisk ”nisch” efterfrågas) kan inriktningen ändras innan skolan byggs.  

Fördelen för kommunen är att detaljplaneringen, och projektet i sin helhet, kan fortskrida utifrån 
givna förutsättningar och att kontakten med externa aktörer kan skötas med en tydligare 
kommunikation. Det är i sammanhanget mycket viktigt att detaljplanen för skolan är flexibel och inte 
låser kommunen vid något handlingsalternativ.  

Den främsta nackdelen med det här mer utdragna förfarandet är att marken som den befintliga 
Vanstaskolan står på förblir låst en längre period. Det kan vara lämpligt att avvakta med att 
detaljplanera etappen som inkluderar den här marken eftersom den befintliga skolan i annat fall 
skulle vara planstridig när den fortfarande är i bruk.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens inriktning avseende ersättning för Vanstaskolan är att 
skolan uppförs i egen regi för egen skolverksamhet.  

Kommunstyrelsens fastghets- och investeringsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens inriktning avseende ersättning för Vanstaskolan är att 
skolan uppförs i egen regi för egen skolverksamhet.  
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Beslutsunderlag 
Utredningsrapport, Ersättning av Vanstaskolan, daterad 2022-04-27 
Protokollsutdrag, KS § 39/2021 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Fastighetschefen 
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§ 130/22 KS/2022/0136/003 

Reviderad instruktion för fastighets- och investeringsutskottet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta Instruktion för kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtande daterat 2022-03-09. 

2. Instruktionen i punkt 1 träder i kraft den 1 juni 2022 och ersätter då tidigare instruktion för 
kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutspunkt 2 och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga B.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade den 16 december 2021 § 443 att: 

1. Utvidga fastighets- och investeringsutskottets ansvarsområde till att även inrymma 
information om övergripande plan- och exploateringsfrågor. 

2. Till fastighets- och investeringsutskottets möten ska även ledamöterna i kommunstyrelsens 
och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bjudas in som adjungerande. 

3. Fastighets- och investeringsutskottet får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag på justerat reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta Instruktion för kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtande daterat 2022-03-09. 

2. Instruktionen i punkt 1 träder i kraft den 1 maj 2022 och ersätter då tidigare instruktion för 
kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. 

 

Kommunstyrelsens fastighets- och investeringskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta Instruktion för kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtande daterat 2022-03-09. 

2. Instruktionen i punkt 1 träder i kraft den 1 maj 2022 och ersätter då tidigare instruktion för 
kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till fastighets- och investeringsutskottets förslag till beslut med 
revideringen att datumet under beslutspunkt 2 ändras till den 1 juni. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till fastighets- och investeringsutskottets förslag till beslut gällande 
beslutspunkt 1 samt avslag till beslutspunkt 2. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall eller avslag till fastighets- och investeringsutskottets förslag till beslutspunkt 1. 
2. Bifall eller avslag till fastighets- och investeringsutskottets förslag till beslutspunkt 2 med 
ordförandes (M) revidering att datumet ändras till den 1 juni. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att  
1. bifalla fastighets- och investeringsutskottets förslag till beslutspunkt 1. 
2. bifalla fastighets- och investeringsutskottets förslag till beslutspunkt 2 med revideringen att 
datumet ändras till den 1 juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2022/0136/003-1 
Gällande instruktion för fastighets- och investeringsutskottet, KS/2020/0462/103-2 
Kommunstyrelsens beslut från den 21 januari 2021 § 11 
Kommunstyrelsens beslut från den 16 december 2021 § 443 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2022-05-19

Särskilt yttrande rörande reviderad instruktion för fastighets- och
investeringsutskottet

Bakgrund
Kommunstyrelsen har givit fastighets- och investeringsutskottet i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på justerad instruktion utifrån kommunstyrelsens beslut den 16
december 2021.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2021 § 443 att:

1. Utvidga fastighets- och investeringsutskottet ansvarsområde till att även inrymma
information om övergripande plan- och exploateringsfrågor.

2. Till fastighets- och investeringsutskottets möten ska även ledamöterna i
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bjudas in som
adjungerande.

3. Fastighets- och investeringsutskottet får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag på justerat reglemente.

Följande ändringar föreslås:

● § 1 kompletteras med en mening om att utskottet är ett forum för diskussion av större
samhällsbyggnadsprojekt och som genom delegation kan ges möjlighet att godkänna
mindre förändringar.

● § 2 kompletteras med följande punkt:
○ Bereda övergripande plan- och exploateringsfrågor inför beslut eller vidare

beredning i kommunstyrelsen.
● § 8 kompletteras med närvaro- och yttranderätt för ledamöter i kommunstyrelsens och

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Att de ges närvaro- och yttranderätt
innebär att de ges rätt att delta vid utskottets sammanträden och delta i
överläggningarna. De har däremot inte rätt att delta i beslutsfattandet.

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

Bilaga B



Yrkande:
● Vi yrkar bifall till § 1 och 2 ovan.

● Vi yrkar däremot avslag till § 8: närvaro- och yttranderätt för ledamöter i
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Att de ges
närvaro- och yttranderätt att delta vid utskottets sammanträden och delta i
överläggningarna. De har däremot inte rätt att delta i beslutsfattandet.

○ Om detta skulle genomföras, har fastighets- och investeringsutskottet förlorat
sin roll och utskottet kan upplösas. Då kan kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott i stället utgöra fastighets- och
investeringsutskottet. Det blir billigare för skattebetalarna än att både ha ett
fastighets- och investeringsutskott och sedan ledamöter från två nämnders au
som adjungerade.

Eftersom § 8 (se ovan) ingår i den nya “Instruktion för kommunstyrelsens fastighets- och
investeringsutskott enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet daterat 2022-03-09, yrkar vi avslag till
hela förslaget till beslut, trots att vi hade kunnat yrka bifall till § 1 och 2.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

2022-0519 Sida 2 av 2
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§ 131/22 KS/2020/0445/289 

Utvärdering av Internhyresmodell 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Se uppdraget att utvärdera internhyresmodellen efter första året som genomfört. 
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera internhyresmodellen efter 

identifierade möjliga förbättringar i internhyresmodellen och gränsdragningslistan. 

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

Ärendet 
En ny internhyresmodell beslutades att användas från 2021-01-01 i kommunfullmäktige 2020-12-10 
§ 163/20. I beslutspunkt tre beslutas att internhyresmodellen ska utvärderas 12 månader efter 
införandet, för återrapportering till kommunstyrelsen. 

Syftet med den nya internhyresmodellen var att koppla ihop den med kommunens 
ekonomistyrningsprocess samt att modellen ska vara pedagogisk och enkel att förstå av alla i 
organisationen samt administrativt enkel att hantera. Den ska också bidra till att utveckla dialog och 
samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst. Den nya modellen ska underlätta långsiktig planering 
för hyresgästerna, bland annat genom att internhyran på basnivån revideras/räkas om med ett 
intervall på fyra år. 

Kommunstyrelseförvaltningen, fastighetsavdelningen, har därför under början på 2022 haft ett 
arbete för att utvärdera internhyresmodellen. Utvärderingen genomfördes genom 
enkätundersökning, både internt inom fastighetsavdelningen men även externt mot hyresgäster. 
Workshops genomfördes även mellan fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen. Under 
utvärderingsarbetet framkom som en viktig observation att hyresgästerna inte fått tillräcklig 
information om internhyresmodellen. Vidare framkom ett behov av att en klausul ska läggas till i 
internhyresmodellen om justering efter onormala kostnadsförändringar eftersom det under det 
första året har tillkommit förändrade förutsättningar som exempelvis ändrade redovisningsregler 
samt utökade medel för planerat underhåll, där Fastighetsavdelningens driftsbudget påverkas 
negativt då detta inte beräknats i budgeten.  

Följande förslag på åtgärder har identifierats: 
1. En klausul bör läggas till i internhyresmodellen vid förändrade förutsättningar, se Bilaga 1 
2. Kommunstyrelseförvaltningen, fastighetsavdelningen, gör en utbildningsinsats på 

hyresgästmöten för att säkerställa en bred förankring av modellen 
3. Gränsdragningslistan behöver separeras i dokumentet ”vem gör vad” 
4. Gränsdragningslistan ska vara ett levande dokument och uppdateras löpande under året och 

en rutin för detta arbetas fram 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Se uppdraget att utvärdera internhyresmodellen efter första året som genomfört. 
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera internhyresmodellen efter 

identifierade möjliga förbättringar i internhyresmodellen och gränsdragningslistan 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Se uppdraget att utvärdera internhyresmodellen efter första året som genomfört. 
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera internhyresmodellen efter 

identifierade möjliga förbättringar i internhyresmodellen och gränsdragningslistan. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet ska återremitteras för att följande ska ingå i utvärderingen: 
1. att de olika nämndernas perspektiv och hur de har påverkats av den nya internhyresmodellen ska 
belysas i utvärderingen. 
 
Ajournering 09.25-09.30. 

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.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att: 
1. ärendet ska avgöras idag. 
2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Klausul onormala kostnadsförändringar 

Skickas till 
Akten 
Fastighetschef 
Kvalitetsansvarig (fastighetsavdelningen) 

  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2022-05-19

Särskilt yttrande rörande utvärdering av internhyresmodellen 2021

Bakgrund
En ny internhyresmodell beslutades i kommunfullmäktige 2020-12-10, § 163/20. Den nya
modellen började användas 2021-01-01. Kommunfullmäktige beslutade i punkt 3 att
internhyresmodellen skulle utvärderas 12 månader efter genomförandet, för återrapportering
till kommunstyrelsen. Under början av 2022 har kommunstyrelseförvaltningen och
fastighetsavdelningen genomfört en utvärdering av internhyresmodellen.

Ärendet

Följande förslag på åtgärder identifieras:

1. En klausul bör läggas till i internhyresmodellen vid förändrade förutsättningar
2. Kommunstyrelseförvaltningen och fastighetsavdelningen för en utbildningsinsats på

hyresgästmöten för att säkerställa en bred förankring av modellen
3. Gränsdragningslistan behöver separeras i dokumentet “vem gör vad”
4. Gränsdragningslistan ska vara ett levande dokument och uppdateras löpande under

året och en rutin för detta arbetas fram.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti kan tyvärr inte se i utvärderingen av
internhyresmodellen  hur nämnderna har påverkats. Eftersom flera nämnder påverkas
mycket av den här typen av förändringar, anser vi inte att utvärderingen är genomförd, om
inte dessa nämnder har fått yttra sig beträffande hur den nya modellen för internhyra har
påverkat dem. Lärarnas Riksförbund (LR) påpekar också i C-samverkansprotokollet att det
inte finns omnämnt i internhyresmodellen vad som händer om hyran skulle gå ner och det ser
vi som en brist. Vi anser också att det ska ingå i utvärderingen hur skolor kompenseras för
höjningar, vilket LR har påpekat saknas i utvärderingen.

Yrkande
Vi kan yrka bifall till punkterna 1-4 här ovan, men beslutssatsen som vi har att ta ställning till
är:

1. Se uppdraget att utvärdera internhyresmodellen efter första året som genomfört.

Vi anser inte att uppdraget är genomfört, eftersom effekterna för nämnderna över huvud
taget inte har tagits med i utvärderingen.

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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Vi yrkar därför på återremiss för att följande också ska ingå i utvärderingen:

1. att de olika nämndernas perspektiv och hur de har påverkats av den nya
internhyresmodellen ska belysas i utvärderingen.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn-och utbilningsnämnden
och i Kommunfullmäktige samt
ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
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§ 132/22 KS/2022/0157/002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bilaga 
1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2022/0157/002–1). 
Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2022. 

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

Ärendet 
I detta ärende lämnar förvaltningen förslag på revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Resonemanget kring revideringarna finns beskrivet i tjänsteutlåtandet och revideringarna finns 
redovisade i tjänsteutlåtandets bilaga 1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Förslagen till revidering grundar sig bland annat i kommunstyrelsens beslut 
2021-12-16 § 443 om att utvidga fastighets- och investeringsutskottets ansvarsområde samt 
kommunfullmäktiges beslut 2021-12-09 § 203 om en ny ekonomisk riktlinje. Alla beslut som fattas 
på delegation ska återrapporteras till kommunstyrelsen och redovisas i det återkommande ärendet 
”Anmälan av delegationsbeslut”. Om kommunstyrelsen inte önskar få vissa beslut återrapporterade 
till nämnd kan kommunstyrelsen ta beslut om att vissa delegationsbeslut ska anslås särskilt på den 
digitala anslagstavlan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bilaga 
1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2022/0157/002–1). 
Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bilaga 
1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2022/0157/002–1). 
Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag till revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderad den 18 februari 2021 § 28 
Beslut - ks § 443 2021-12-16 - Övriga frågor punkt 4 
Beslut - KF 2021-12-09 § 203 - Justering Mål och budget 2022 
Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun 2021 
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Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2022-05-19

Särskilt yttrande rörande revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Bakgrund
Förvaltningen lämnar förslag på revideringar och tillägg i kommunstyrelsens
delegationsordning rörande avsnitten ekonomisk förvaltning, upphandlingsärenden, köp och
försäljning av lös egendom och tjänster, allmänna ärenden, mark- och exploateringsärenden
samt arbetsuppgifter övertagna från samhällsbyggnadsnämnden enligt 32 § i
kommunstyrelsens reglemente.

En del förslag är bra, men många av de föreslagna förändringarna innebär en omfattande
uppräkning av belopp som tjänstepersoner föreslås fatta på delegation, trots att det är
kommunstyrelsen som är ansvarig för alla beslut.

Yrkande
1. 3 - Ekonomisk förvaltning. Förvaltningen föreslår att delegation 3.14 och 3.15 slås

samman då underhåll kan likställas med reinvesteringar. Vi yrkar bifall till detta
förslag.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås tas bort som delegat. I stället föreslås
fastighets- och investeringsutskottet ta dessa delegationsbeslut, då ett av utskottets
syften är att stärka kommunen arbete kopplat till investeringar. Vi yrkar bifall till detta.

3. Mark- och exploateringschefen föreslås för en utökad delegation och placeras under
c), det vill säga upp till 1 250 000 kronor i stället för d) upp till 625 000 kronor. Vi yrkar
avslag till detta.

4. Förslag att ta bort “upp till 10%” från delegation 3.18. Förvaltningen anser att 10%
kan vara lite. Förslaget är att Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-09, § 203 gällande
beslut om en ny ekonomisk riktlinje ska ersätta regeln med upp till 10%. Enligt denna
riktlinje ska “i det fall en större avvikelse från investeringsbudgeten prognostiseras ska
detta särskilt lyftas till beslutsfattande nämnd och/eller kommunfullmäktige för vidare
hantering.” Förvaltningen bedömer att “större avvikelse” ska definieras som en
avvikelse om 10 prisbasbelopp, det vill säga upp till 10 gånger 48 300 kr, nästan en
halv miljon, ska definieras som en större avvikelse. Vi tycker det är bra med samma
procentsats på alla avvikelser. Vi yrkar avslag till detta, då det är politikerna, som har
ansvaret, trots att beslutet i så fall skulle fattas på delegation av någon tjänsteperson.

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
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5. Förvaltningen föreslår också en ny delegation som rör beslut om att inleda en
förstudie i ett projekt enligt nya riktlinjen för ekonomistyrning. Förslaget är att
fastighets- och investeringsutskottet får rätt att besluta om att inleda en förstudie där
projektets investingsutgift bedöms överstiga 400 prisbasbelopp, (det vill säga 400 x
48 300 kr) = totalt 19 320 000 kr. Kommundirektören föreslås vara delegat under 400
prisbasbelopp, det vill säga under 19 320 kr. Detta yrkar vi avslag till. Eftersom
nämnden är ansvarig för sin budget och får stå till svars om budgeten inte följs, måste
också nämnden ta dessa beslut.

6. Enligt 4 § i attestreglementet ska respektive nämnd utse beslutsattestanter och
ersätttare till dessa. Inom kommunens förvaltningar har det varit förvaltningschef som
skrivit under vid attestförändringar. Nu föreslås kommundirektören få delegation att
utse beslutsattestanter och ersättare för detta. Vi kan inte se vinsten med förslaget
och yrkar därför avslag.

7. 4 - Upphandlingsärenden. I delegation 4.3.3 föreslås fastighets- och
investeringsutskottet vara delegat istället för kommunstyrelsens arbetsutskott,
eftersom delegationen rör fastighetsfrågor. Detta anser vi vara helt rimligt och vi yrkar
bifall till detta förslag.

8. 5 - Köp och försäljning av lös egendom och tjänster. Förvaltningen föreslår en ny
delegation som rör förhyrning av verksamhetslokal och lös egendom, eftersom detta
har saknats. Storleken på kontraktsvärdet samt delegaterna är samma som föreslås
beträffande delegation 3.14. Vi yrkar bifall till detta förslag.

9. 6 - Allmänna ärenden. Under prövotiden för e-förslag beslutade kommunstyrelsen
2021-03-18 § 95 att ge kanslichef tillfällig delegation att ta beslut om att avvisa
inkomna e-förslag. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-10 § 41 att e-förslag ska
ersätta medborgarförslag som metod för medborgarinitiativ. Förvaltningen föreslår att
kanslichef fortsatt ska ha delegationen att avvisa e-förslag och att denna delegation
förs in i delegationsordningen. Delegationen innebär exempelvis att kanslichef får
avvisa e-förslag som uppmanar till brott, är hotfullt, diskriminerande eller på annat sätt
olämpligt. Kommundirektörens delegation att avvisa medborgarförslag föreslås tas
bort. Vi yrkar bifall till detta förslag.

10. 7 - Mark- och exploateringsärenden. Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-16 § 443
att utvidga fastighets- och investeringsutskottets ansvarsområde till att även inrymma
övergripande plan- och exploateringsfrågor. Förvaltningen föreslår därför att
delegationerna som redovisas under punkt 7 i bilaga 1 byter delegat, från
kommunstyrelsens arbetsutskott till fastighets- och investeringsutskottet. Vi yrkar
bifall till detta förslag.

11. 8 - Arbetsuppgifter övertagna från samhällsbyggnadsnämnden enligt 32 § i
kommunstyrelsens reglemente. Vi yrkar bifall till detta förslag.

Tyvärr är beslutssatsen som vi ska ta ställning till: Kommunstyrelsen beslutar att revidera
kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bilaga 1 - Förslag till revideringar i
kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2022/0157/002-1). Förändringarna träder i kraft
den 1 juni 2022.
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Detta innebär att trots att en hel del förslag är bra och innebär förtydliganden och
förbättringar, så kan vi inte ställa oss bakom vissa andra förslag. Detta gör att vi tyvärr måste
yrka avslag till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn-och utbilningsnämnden
och i Kommunfullmäktige samt
ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
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§ 133/22 KS/2022/0105/112 

Förordnande av uppdrag som vigselförrättare 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Mikael Persson som vigselförrättare under 
perioden 1 juni 2022 till och med 31 oktober 2024. 

Jäv 
Mikael Persson (L) anmäler jäv. 

Bo Persson (L) tjänstgör istället för Mikael Persson (L). 

Ärendet 
Förordnande som vigselförrättare innebär att ha skyldighet att förrätta vigsel enligt gällande 
bestämmelser, vilket för närvarande innebär framförallt äktenskapsbalken (1987:239) och 
förordningen (2009:263) om vigsel som förrättas av särskild förordnad vigselförrättare. 
Förordnandet får inte användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan komma att förknippas 
med religiös inriktning eller annan trosuppfattning. Förordnandet som vigselförrättare får inte 
användas som ett led i kommersiell verksamhet.  

Förvaltningen har fått in en förfrågan från Mikael Persson om att han önskar bli borgerlig 
vigselförrättare i Nynäshamns kommun. Förvaltningen har hållit en intervju med Mikael Persson och 
bedömer honom som mycket lämplig för uppdraget. Han är införstådd med vilka åtaganden och 
förpliktelser som uppdraget ställer. Förvaltningen ser ett behov av att tillsätta ytterligare en 
vigselförrättare då Daniel Adborn, Camilla Rönning och Liselott Vahermägi väljer att avsluta sina 
uppdrag efter pågående period som löper till 2022-10-31.  

Uppdraget som vigselförrättare är alltid begränsat under en tidsperiod på 2 år. 

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar om att förordna vigselförrättare efter förslag från 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Mikael Persson som vigselförrättare under 
perioden 1 juni 2022 till och med 31 oktober 2024. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Mikael Persson som vigselförrättare under 
perioden 1 juni 2022 till och med 31 oktober 2024. 

Skickas till 
Akten 
Enhetschef kontaktcenter 
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§ 134/22 KS/2020/0244/253 

Godkännande av köpeavtal för försäljning av del av Sågsten 
1:7 
Undantagen enligt sekretess. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2. 
2. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal 1 

och 2. 
3. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning 

av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande av 
gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslag i bilaga 3a.  

 
Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

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

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S) och Lena Dafgård (SN) reserverar 
sig mot beslutet. 

Ärendet 
Ön Krokskär ligger i södra delen av kommunen. Ön består av två större fastigheter, Sågsten 1:7 
som ägs av kommunen och Sågsten 1:6 som är privatägd, samt 4 mindre avstyckade fastigheter. År 
1980 köpte kommunen Sågsten 1:7 från Sjöfartsverket och tog över alla bostadsarrenden och 
nyttjanderätter som finns på fastigheten. Totalt finns 9 arrendeavtal och 2 nyttjanderättsavtal. 
Nyttjanderätterna består av Torö-Krokskärs fiskehamnsförenings nyttjande av hamnen och 
Krokskärs intresseförenings nyttjande av området runt öns östra brygga. I övrigt finns ytterligare en 
brygga på öns västra sida men den tillhör fastigheten Sågsten 1:6 och nyttjas av Krokskärs 
intresseförening. Även ett äldre kummel finns på ön. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2. 
2. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal 1 

och 2. 
3. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning 

av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande av 
gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslag i bilaga 3a  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. godkänna de två signerade köpeavtalen, bilaga 1 och 2. 
2. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om förrättning i enlighet bilagda avtal 1 

och 2. 
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3. ge förvaltningen i uppgift att bekosta och ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning 
av alla arrendeställen på Sågsten 1:7, samt bekosta och ansöka om inrättande av 
gemensamhetsanläggning och marksamfällighet, i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslag i bilaga 3a.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Johann Wolf (SD), Tommy Cumselius (M) och Bengt-Göran Pettersson (KD) 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 beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Signerat köpeavtal område 1 
Bilaga 2  Signerat köpeavtal område 2 
Bilaga 3  Förslag på styckningslotter (nya fastigheter) samt gemensamhetsanläggning och 
  Marksamfällighet 

Skickas till 
Akten 
  



Ersättaryttrande

Kommunstyrelsen 19/5/2022

§134/22 Godkännande av köpeavtal för försäljning av del av
Sågsten 1:7
Miljöpartiet anser att valfriheten för allmänheten bör besvaras och inte privatiseras
och säljas ut.

Emma Solander

Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

Bilaga E



Nynäshamn, 2022-05-19 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer § 134/22 

Godkännande av köpeavtal för försäljning av del av 
Sågsten 1:7.  

Socialdemokraterna yrkar på avslag till försäljning av del av Sågsten 1:7. Vi 
socialdemokrater menar att Skärgården ska vara öppen och tillgänglig för alla 
invånare. Vår uppfattning är därför att de delar av skärgården som 
allmänheten i dag har tillgång till och som nu är utlagda till försäljning ska bli 
kvar i Kommunens ägo.  

Idag finns 42 byggnader på fastigheten varav 11 stycken är registrerade som 
bostadsbyggnader. Kommunen äger två byggnader på fastigheten, en industrienhet 
och en småhusenhet. Fastigheten består till största delen av klippor och berg och 
hela ön finns med i RUFS 2050, där den anges vara en del av den regionala 
grönstrukturen. Vidare är hela ön strandskyddad och tillgängligheten för 
medborgarna i Nynäshamns kommun måste bevaras.  

Idag utarrenderas marken på Sågsten 1:7, till bostadsändamål, vilket innebär att 
bostadshusen på fastigheten är småhus på ofri grund. Sågsten ligger på ön Krokskär i 
den södra delen av kommunen. Enligt kommunens översiktsplan är Krokskär 
tillsammans med omkringliggande öar utpekat som ett planerat skyddat område. 

Detta på grund av att öarna har klassificerats som klass 1, dvs. högsta naturvärde. 
Här finns ovanliga växter, viktiga häckningsplatser och uppväxtområden för fisk. 
Fastigheten ligger även i ett område som omfattas av kulturmiljöprogrammet. Där 
anges det att Krokskär är en helhetsmiljö med karaktäristiskt oregelbundet tätt 
grupperad bebyggelse. 

Vi Socialdemokrater vill underlätta för medborgare och rörelsehindrade att komma 
ut i naturen och skärgården i synnerhet samt värna naturvärdena. Krokskär är en helt 
unik plats och en kulturellt och historisk pärla tillsammans med Öja. Det är därför 
viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av friköp på ön. 

I underlaget beskrivs det att det är god ekonomisk hushållning att avstycka och sälja 

tomterna. Det kan inte anses vara god ekonomisk hushållning att låta skattebetalarna 

stå för avstyckningskostnaderna.  

Socialdemokraterna I Nynäshamn 

Patrik Isestad 

Bilaga F
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§ 135/22 KS/2020/0338/253 

Markförsäljning del av Hammersta 6:15 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna signerad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
fastigheterna Hammersta 6:15 och Hammersta 6:91 samt  

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen genom att skicka in ansökan 
om fastighetsreglering till Lantmäteriet. 

Ärendet 
Ägarna till fastigheten Hammersta 6:91 har ansökt om att få köpa mark av kommunen intill deras 
bostadshus för att utöka sin fastighet. Markområdet omfattar en areal om ca 800 kvadratmeter och 
är beläget vid Storbacken norr om Landfjärden. En överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering är därför framtagen och undertecknad av parterna.  
 
I dagsläget är del av byggnader som tillhör Hammersta 6:91 placerade på kommunens mark. 
Markområdet på kommunens mark var enligt fastighetsägarna till Hammersta 6:91 redan 
ianspråktaget och bebyggt när de köpte sin fastighet. Syftet med försäljningen av mark är att 
anpassa så att fastighetsägarnas byggnader ligger inom den egna fastigheten.  
 
För försäljningen av mark har en värdering tagits fram utifrån en ortprisanalys. Ersättningen för 
marken utgör 630 kr/kvm och preliminär köpeskilling är 504 000 kronor för en areal om 800 kvm. 
Köpeskillingens slutliga storlek fastställs i samband med avslutad lantmäteriförrättning. Köparna står 
för kostnaden för lantmäteriförrättning och eventuell fastighetsbestämning. 
 
Markområdet utgörs av icke detaljplanelagd mark och omfattas inte av kommunalt vatten och 
avlopp. Det berörda markområdet är redan ianspråktaget och omfattas inte av några kända 
naturvärden eller kulturella värden. Värderingen har därför gjorts utifrån området som byggbar 
mark. Gällande översiktsplan anger att Landfjärden kan utvecklas genom förtätning och 
nyexploatering norr ut mot gränsen till Haninge kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att  

1. godkänna signerad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
fastigheterna Hammersta 6:15 och Hammersta 6:91 samt  

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen genom att skicka in ansökan 
om fastighetsreglering till Lantmäteriet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna signerad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
fastigheterna Hammersta 6:15 och Hammersta 6:91 samt  

3. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen genom att skicka in ansökan 
om fastighetsreglering till Lantmäteriet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, del av Hammersta 6:15 

Skickas till 
Akten 
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§ 136/22 KS/2021/0215/259 

Utveckling av fastigheten Bogsprötet 1 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Förvaltningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för att reglera fastigheten Bogsprötet 1 i 
enlighet med gällande detaljplan samt att sälja fastigheten på öppen marknad till 
marknadspris efter genomförd reglering. 

2. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal. 
3. Avsluta uppdraget om att ta fram underlag för en markanvisningstävling. 

Ärendet 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 31 augusti 2021 beslutades att uppdra åt förvaltningen att 
vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna det vägreservat som löper i Vikingavägens förlängning 
mellan Hamngatan och Nynäsvägen samt andra eventuella nödvändiga åtgärder som möjliggör att 
kommunens fastighet Bogsprötet 1, Hamngatan 34, kan utvecklas eller säljas. Vidare beslutades att 
trafiksituationen ska utredas i samband med ett avlägsnande av reservatet. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober 2021 fattades beslut i enlighet med förvaltningens 
förslag om att uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag för en markanvisningstävling 
för Bogsprötet 1. Efter markanvisningen ska detaljplaneändring beställas från 
Samhällsbyggnadsnämnden och trafiksituationen utredas i samband med detaljplanearbetet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Förvaltningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för att reglera fastigheten Bogsprötet 1 i 
enlighet med gällande detaljplan samt att sälja fastigheten på öppen marknad till 
marknadspris efter genomförd reglering. 

2. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal. 
3. Avsluta uppdraget om att ta fram underlag för en markanvisningstävling. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Förvaltningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för att reglera fastigheten Bogsprötet 1 i 
enlighet med gällande detaljplan samt att sälja fastigheten på öppen marknad till 
marknadspris efter genomförd reglering. 

2. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal. 
3. Avsluta uppdraget om att ta fram underlag för en markanvisningstävling. 

Beslutsunderlag 
Plankarta till detaljplan Dp 716 

Skickas till 
Akten 
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§ 137/22 KS/2018/0299/212 

Översiktsplan, beslut om samråd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna för översiktsplanen och ger förvaltningen i 
uppdrag att genomföra samråd med start i juni och sista samrådsdag den 31 oktober. 
 
Johann Wolf (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Översiktsplanen är ett centralt dokument i kommunens samhällsplanering. Alla kommuner ska ha en 
aktuell översiktsplan som visar på den långsiktiga viljan för användning av mark och vatten i 
kommunen. Planen visar bland annat en strategisk inriktning för bostadsförsörjning, kommunens 
inställning till riksintressen samt en utvecklingsplan för grönstrukturen. 
 
Samrådsremissen skickas bland annat till länsstyrelsen och grannkommunerna. Länsstyrelsen svarar 
för de statliga myndigheterna. Alla kommunmedlemmar får också yttra sig i samrådet. Efter den två 
månader långa remisstiden samlas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen 
justeras och skickas därefter till granskning. Granskningen liknar i stort samrådet. Efter genomförd 
granskning justeras dokumentet igen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna för översiktsplanen och ger förvaltningen i 
uppdrag att genomföra samråd.  

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

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna för översiktsplanen 
och ger förvaltningen uppdrag att genomföra samråd med start i juni och sista samrådsdag den 31 
oktober. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan: samrådshandling 
Bilagor 
Miljöbedömning 

Skickas till 
Akten 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 138/22 KS/2022/0103/536 

Svar på remiss från Region Stockholm - Trafikförändringar i 
SL-trafiken 2022/2023 (T23) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

 
Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet. 

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

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

Theresia Bergendahl (C) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga I. 

De inlämnade särskilda yttrandena expedieras tillsammans med kommunens yttrande till Region 
Stockholm och Södertörnskommunerna. 

Ärendet 
Trafikförvaltningen har sammanställt en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför 
tidtabellskiftet i december 2022 (T23) som presenteras i trafikförändringsremissen. 
Trafikförändringsremissen är en del i den årliga trafikförändringsprocessen. Förslagen som 
presenteras avser förändringar i bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. 
Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om genomförande tas. Alla förslag 
kommer inte att genomföras med hänsyn till regionens ekonomiska ramar.  
Trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken för T24 finns också med i 
dokumentet. Då planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik uppmanas 
remissinstanserna redan nu inkomma med synpunkter även för kommande tågplaner.  
 
Följande föreslås för Nynäshamns kommun: 
 
Sjötrafik/båt 
För linje 22 Nynäshamn – Nåttarö – Ålö föreslås en översyn av trafikbehovet främst under helger till 
följd av ökat resande och övernattningar på turistmål längs med linjen. 
 
Buss 
Inga föreslagna trafikförändringar. 
 
Pendeltåg 
Tågplan T23 kommer medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan (T22). I 
dagsläget är dock ingen ansökan för T23 inskickad till Trafikverket och förändringar kan tillkomma. 
För Nynäsbanan kan justeringar av avgångstider från Västerhaninge mot Nynäshamn komma att  
ske i lågtrafik för att möjliggöra förbättrade bytestider till/från regionaltågen i Bålsta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

Beslutsunderlag 
Reviderad – Trafikförändringsremiss T23 
Kommunens yttrande 
Södertörnsgemensamt remissyttrande T23 

Skickas till 
Akten 
Region Stockholm 
Södertörnskommunerna 
Handläggare 

  



Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se

Västerby  2022-05-19

Remissyttrande rörande förändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)

Bakgrund
Nynäshamns kommun är belägen på södra Södertörn och är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med
en levande landsbygd. Många som söker livskvalitet flyttar till södra Södertörn samtidigt som de kan behålla sina
arbeten i regionen. Detta ställer extra höga krav på lokaltrafiken eftersom södra Södertörn är glest befolkad och
beläget perifert i regionen. Vidare är orten Nynäshamn administrativt centrum trots dess perifera placering i
sydost. Ösmo är den mest centrala orten och även utpekad som “landsbygdsnod” för kollektivtrafiken i RUFS
2050. Ösmo är den ort som kommer växa mest det närmaste decenniet.

Nuläge
Södra Södertörn består av en västlig och en östlig del Den västra delen,
Sorunda kommundel, har en befolkning på 6 000 invånare. Den östliga
delen, med orterna Ösmo och Nynäshamn, har en befolkning på 23 000
invånare. Sorunda kommundel har lokaltrafik i form av bussar och orterna
Ösmo och Nynäshamn har dessutom  pendeltåg och motorvägsbussar.

Vi bedömer att resenärernas behov av lokaltrafik är olika för den västliga
och östliga delen av södra Södertörn. Denna bedömning grundar sig på
den resvaneundersökning vi genomförde 2007, se
https://sorundanet.se/2007-12-31.html.

Vi har tidigare i ett remissvar utvecklat dessa olika behov, se
https://sorundanet.se/2017-05-12/index.html. Med anledning av de olika
behoven har vi delat upp vår bedömning i två delar, en för den västra
delen och en för den östra delen av södra Södertörn.

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50
www.sorundanet.se

Bilaga G



Västlig del, Sorunda
Vi bedömer att det bör ske en översyn av linjerna eftersom flera skolor har lagts ned i Sorunda kommundel de
senaste åren trots att antalet invånare ökat. Detta har lett till att mer än 20% av eleverna i grundskolan pendlar ut
till andra kommuner. Dessutom har högstadiet i Sunnerby flyttat till Ösmo vilket har lett till att elever pendlar både
från Stora Vika och Sunnerby till Ösmo.

Det har även skett en inflyttning till Sorunda från andra delar av regionen. De flesta behåller sina arbeten och
arbetsplatser i andra delar av regionen. Detta har lett till nya och ökade flöden av resenärer. Vi föreslår att:

1. en ny linje inrättas mellan Stora Vika och Ösmo. Ösmo är den naturliga landsbygdsnoden för resor till
övriga delar av regionen. Dessutom har skolan i Stora Vika lagts ned varför många elever tvingas resa till
Vanstaskolan i Ösmo.

2. tidtabellen för linje 729 anpassas till schemat för Sunnerby förskola, Sunnerbyskolan och Kyrkskolan

3. tidtabellen för linje 783 anpassas till schemat för Sunnerby förskola, Sunnerbyskolan, Kyrkskolan samt
Vanstaskolan i Ösmo dit högstadieeleverna i Sorunda kommundel tvingas resa

4. tidtabellen för linje 848 får fler avgångar under morgon och kväll samt anpassas till schemat för Västra
ekoskolan i Tungelsta dit många elever från Sorunda kommundel reser

5. linje 850 får fler avgångar under morgon och kväll. Det är numera så många som åker till och från
Segersängs station att det har varit nödvändigt att bygga ut infartsparkeringen vid stationen.

6. linje 858 anpassas till schemat för Vanstaskolan i Ösmo dit högstadieeleverna i Sorunda kommundel
tvingas resa

7. Att en ny anropsstyrd linje inrättas mellan Hemfosa station och Norra Sorunda

8. Att linje 858 förlängs under rusningstrafik så att den även trafikerar Norra Sorunda, dvs norr om  Grödby

9. Att linje 848 södergående synkas med linje 729 vid hållplats Västerby skola så att elever som bor i Norra
Sorunda kan ta sig till skolor i Botkyrka.

Östlig del, Ösmo och Nynäshamn
Vi bedömer att det behövs en översyn av linjerna för att möta det ökande behovet. Vi föreslår att:

10. linjerna 42 och 43 får en utökad turtäthet från nuvarande 30-minuterstrafik till 20-minuterstrafik

11. linje 861, 862 och 898 får nya hållplatser vid trafikplats Lidatorp, Segersäng och Söderby (Haninge) samt
givetvis infartsparkeringar vid respektive hållplats.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn- och utbildningsnämnden,
Kommunfullmäktige samt
ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
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Nynäshamn, 2022-05-19 

Kommunstyrelsen  

Ärendenummer: 138/22 

Särskilt yttrande Trafikförändringar i SL-trafiken 

Förändringarna drabbar landsbygden hårdast 
En bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 
2022 (T23) har skickats på remiss från Trafikförvaltningen Region Stockholm. 
Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över de föreslagna 
förändringarna. 

Regionens förslag innebär betydliga försämringar för flera busslinjer och inga förslag 
om förbättringar finns, dessutom skulle landsbygden drabbas extra hårt av 
besparingsförslagen. Exempelvis försvinner bussresor under kvällar liksom 
midnattsturer, samt resor som binder samman olika färdmedel inom 
kollektivtrafiken.  

Yttrandet från kommunen är tydligt men skulle behöva kompletteras med de turer 
som saknas i dag. Det saknas en busslinje mellan Stora Vika och Ösmo, det saknas 
också helt nattrafik till kommunen från angränsande kommuner. Ett nytt busstopp 
behövs för resande med buss 861 till Gullmarsplan. Ett nytt busstopp behövs även 
vid Segersäng.  

Socialdemokraterna är därtill tveksamma till att stödja Södertörnkommunernas 
gemensamma yttrande eftersom det inte nämner att ett dubbelspårår för pendeltåget 
till Nynäshamn behöver prioriteras.  

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Bilaga H



 

PROTOKOLL Sida 30(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139/22 KS/2021/0483/008 

Svar på väckt ärende gällande möjligheten att delta som 
tjänstgörande ledamot på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser att det väckta ärendet ska anses vara besvarat. 

Ärendet 
Den 16 december 2021 § 443 beslutade kommunstyrelsen att väcka ett ärende som ställts av 
socialdemokraterna gällande rätten att delta som tjänstgörande ledamot på distans vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Som grund för förslaget har frågeställaren bland annat lyft att 
det fortfarande finns risker för personer i riskgrupp att vistas fysiskt på kommunstyrelsens 
sammanträden.  
 
Socialdemokraterna yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att det ska vara möjligt för 
tjänstgörande ledamöter som tillhör riskgrupp eller gruppen äldre att delta på kommunstyrelsens 
sammanträden på distans. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att det väckta ärendet ska anses vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att det väckta ärendet ska anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 december 2021 § 443 Övriga frågor  
Socialdemokraternas väckande av ärende gällande att delta som tjänstgörande ledamot på distans 
vid kommunstyrelsens sammanträden.    

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren  
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§ 140/22 KS/2021/0391/060 

Svar på återremiss - Motion - Skapa möjligheter för politiker 
och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans 
fortsättningsvis när pandemin är över 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: 

1. Anta förslag till revidering av 10 § fullmäktiges arbetsordning så att det framgår att 
ledamöter som omfattas av socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av 
riskgrupp har möjlighet att delta på distans vid fullmäktiges sammanträden, efter 
godkännande av fullmäktiges ordförande. 

 
2. Anta förslag till revidering av 25 § i de gemensamma bestämmelserna i reglementena för 

nämnderna i Nynäshamns kommun så att det framgår att ledamöter som omfattas av 
socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av riskgrupp har möjlighet att delta på 
distans vid nämndernas sammanträden, efter godkännande av nämndens ordförande. 
 

3. I och med dessa förändringar, anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 december 2021 gällande Svar på motion – Skapa 
möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när 
pandemin är över, har kommunstyrelseförvaltningen försökt att besvara de frågor som ställts av 
socialdemokraterna i den ursprungliga motionen.  
 
Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att motionen bör anses vara besvarad då både 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt nämndernas reglementen möjliggör ett deltagande på 
distans. Av 10 § kommunfullmäktiges arbetsordning samt 25 § i de gemensamma bestämmelserna i 
reglemente för kommunens nämnder, framgår att både fullmäktige och kommunens nämnder har 
möjlighet att, om särskilda skäl föreligger, hålla ett sammanträde med tjänstgörande ledamöter 
närvarande på distans. Ett sådant sammanträde får dock endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor.  
 
Av kommunstyrelsens återremissbeslut framgår att kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att 
utreda vilka omständigheter som ska anses utgöra särskilda skäl och lägga fram förslag till 
kommunfullmäktige om en förändrad arbetsordning där det uttryckligen anges i vilka fall en ledamot 
ska beviljas ett deltagande på distans.  
 
Av förarbetena till kommunallagen, prop.2013/14:5 sid 34, framgår att möjligheten att delta på 
distans för tjänstgörande ledamöter vid fullmäktige och nämndsammanträden ska anses vara ett 
komplement till det fysiska mötet. Anledningen till detta har motiverats med att det fysiska mötet 
även möjliggör tillfälle till informella kontakter och åsiktsutbyten mellan ledamöterna som ligger 
utanför sammanträdets ram, vilket har bedömts vara värdefullt för fullmäktiges och nämndernas 
arbete. Lagstiftaren har därför ansett att distansdeltagandet i första hand bör tillämpas i syfte att 
möjliggöra ett beslutsfattande som annars inte skulle kunna komma till stånd. Det har dock 
överlämnats till kommunerna att själva avgöra när och i vilken omfattning distansdeltagande på 
fullmäktige och nämndsammanträden får ske. 
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Vilka särskilda skäl som avses framgår inte vare sig av kommunallagen eller av dess förarbeten utan 
det är upp till kommunerna själva att besluta om vilka skäl som ska vara tillämpliga för 
distansdeltagande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att: 

2. Anta förslag till revidering av 10 § fullmäktiges arbetsordning så att det framgår att 
ledamöter som omfattas av socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av 
riskgrupp har möjlighet att delta på distans vid fullmäktiges sammanträden, efter 
godkännande av fullmäktiges ordförande. 

 
3. Anta förslag till revidering av 25 § i de gemensamma bestämmelserna i reglementena för 

nämnderna i Nynäshamns kommun så att det framgår att ledamöter som omfattas av 
socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens definition av riskgrupp har möjlighet att delta på 
distans vid nämndernas sammanträden, efter godkännande av nämndens ordförande. 
 

4. I och med dessa förändringar, anse motionen vara besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
Svar på motion – Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten på distans 
fortsättningsvis när pandemin är över, daterad 2021-12-14 
Kommunstyrelsens beslut den 20 januari 2022 8 § Svar på motion – Skapa möjlighet för politiker 
och tjänstemän att delta i möten på distans fortsättningsvis när pandemin är över 
Motion - Svar på motion – Skapa möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i möten på distans 
fortsättningsvis när pandemin är över 
Förslag till reviderade reglementen för nämnderna i Nynäshamns kommun – med markerade 
förändringar 
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun – med markerade 
förändringar 

Skickas till 
Akten 
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§ 141/22 KS/2019/0438/060 

Svar på motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har 2019-10-06 inkommit med en motion om alkobommar i 
Nynäshamns hamn. Motionen innefattar följande yrkanden: 

- att kommunen informerar berörda parter som Stockholms Hamnar, Trafikverket, 
Polismyndigheten och Tullverket om ökningen av trafiken på väg 225, samt att det har visat 
sig att det förekommer en hel del onyktra lastbilsförare. 

- att kommunen inhämtar synpunkter från berörda parter som Stockholms hamnar, 
Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket gällande alkobommar.  

- att kommunen aktivt driver frågan om att installera alkobommar gentemot berörda parter 
som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket.  

 
Motionen lyfter fram att onyktra lastbilsförare är ett stort trafiksäkerhetsproblem, då det har hänt 
flera olyckor i kommunen, där det framkommit att lastbilsförare har varit påverkade av alkohol. 
Syftet med motionen är att förhindra allvarliga olyckor orsakade av onyktra lastbilsförare. 
Först bör det påpekas att hamnbolag inte har någon juridisk skyldighet att upplåta mark eller att 
medverka till etableringen av nykterhetskontroller, och därför måste all etablering av 
kontrollanläggningar ske på basis av frivillighet hos hamnarna. Varje etablering måste föregås av ett 
frivilligt samråd för varje enskild hamn. 
 
På uppdrag av regeringen har Trafikverket tagit fram ett nationellt koncept som kan användas för 
införande av anläggningar för nykterhetskontroll. I nuläget avvaktar Trafikverket fortsatt uppdrag 
från departement.  
 
Enligt Trafikverkets slutrapport ställer sig berörda hamnar, rederier, branschorganisationer och 
myndigheter positiva till införande av anläggningar för nykterhetskontroll, men betonar att ett 
införande måste ske på ett konkurrensneutralt sätt utan negativ påverkan på hamnar och rederiers 
logistik. 
 
Kommunledningen har framfört önskemål om att Trafikverket ska kontakta Stockholms hamnar i 
frågan om att införa alkobommar i Nynäshamn. I sitt svar hänvisar Trafikverket till det framtagna 
konceptet för införande av anläggningar för nykterhetskontroll. Kommunen har kontaktat 
Trafikverkets godsstrateg och uppmanat hen att kontakta Stockholms hamnar för att undersöka var 
och om sådana anläggningar skulle kunna vara relevant i Nynäshamn/Norviks hamn. 
Kommunen har kontaktat Stockholms hamnar för att ta reda på hur de ställer sig i frågan om 
alkobommar. Stockholms hamnar ställer sig positiva till införande av nykterhetskontroller av typ 2 i 
Stockholm Norviks hamn och Nynäshamns hamn. Men påpekar att det främst är polismyndigheten 
som ansvarar och utför den typen av nykterhetskontroller. I nuläget är alkobommar inte aktuella 
och hänvisar till de logistiska risker som kan uppstå vid den typen av nykterhetskontroll.   
 
Kommunen har kontaktat polisen Haninge/Nynäshamn för att få deras syn på införande av 
anläggningar för nykterhetskontroll och alkobommar. De ställer sig generellt positiva till alkolås och 
bommar. Så även till nykterhetskontroller som genomförs med regelbundenhet i hamnarna. 
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Det pågår kontinuerlig samverkan mellan kommunen, Trafikverket och Stockholms hamnar. Bland 
annat genom uppföljningsmöten för avsiktsförklaringen för väg 73. Kommunen framför behovet av 
en ökad trafiksäkerhet på väg 225 i olika sammanhang till exempel i direkt dialog med Trafikverket 
eller i olika remissvar. 
 
I övrigt pågår det sammanfattningsvis planeringsarbeten för att förbättra transportinfrastrukturen till 
och från Nynäshamn. I de yttranden som gjorts, både på nationell, regional och lokal nivå, lyfts väg 
225 fram som särskilt prioriterad. En åtgärdsstudie och en avsiktsförklaring har tagits fram. I dessa 
lyfts specifika trafiksäkerhetslösningar fram för väg 225. 
 
Avslutningsvis bör det påpekas att den pågående pandemin har haft en stor negativ påverkan på 
arbetet med att införa anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar. Eftersom det främst handlar om 
olika typer av utandningsprov har verksamheten på grund av pandemin pausats. 
 
Mot bakgrund av den gjorda redovisningen anses motionen vara besvarad. 

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

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

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Beslutsunderlag 
Motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn 

Skickas till 
Akten 
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§ 142/22 KS/2021/0452/060 

Svar på motion om att utvärdera och följa upp möjligheterna 
att värna Nynäshamn från utsatta områden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anse motionen om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna Nynäshamn från 
utsatta områden besvarad. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 12 oktober 2021 inkom en motion från Johan Wolf (SD) om att utvärdera och följa upp 
möjligheterna att värna Nynäshamns kommun från utsatta områden. I motionen framförs att det är 
en viktig uppgift för politiken i Nynäshamns kommun att se till att kommunen hålls fri från utsatta 
områden. Enligt motionären bör särskilda fokusområden vara bostadspolitik, socialpolitik och 
skolpolitik. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. all verksamhet i Nynäshamn hädanefter fortlöpande ska utvärderas och genomlysas ur 
perspektivet att hålla den organiserade kriminaliteten borta för att undvika att få utsatta 
områden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anse motionen om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna Nynäshamn från 
utsatta områden besvarad. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anse motionen om att utvärdera och följa upp möjligheterna att värna Nynäshamn från 
utsatta områden besvarad. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2021/0452/060-2 
Motion, KS/2021/0452/060-1 

Skickas till 
Akten 
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§ 143/22 KS/2021/0347/060 

Svar på motion om ett renare Nynäshamn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar 
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med 
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden 
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,  

2. motionen är därmed besvarad. 

Ärendet 
Miljöpartiet de Gröna har avgett en motion om att informationsskyltar angående minskad 
nedskräpning sätts upp på strategiska platser i kommunen.  Av motionen framgår bland annat att 
motionären anser att antiskräpinformation är en viktig del i arbetet för ett mer hållbart och 
miljövänligt samhälle. Motionären anser att alla behöver informeras, påminnas och uppmuntras för 
att bidra än mer till att skapa en skräpfri kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar 
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med 
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden 
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,  

2. motionen är därmed besvarad. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar 
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med 
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden 
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,  

2. motionen är därmed besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande § 229/21 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande SBN/2021/1251/060-2 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-16 § 146 
Avfallsplanen 2021-2030 

Skickas till 
Akten 
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§ 144/22 KS/2021/0214/061 

Svar på E-förslag - Satsa på kommunens utemiljö, skötsel och 
underhåll av grönytor och allmänna platser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa e-förslaget med hänvisning att denna typ av frågeställning 
hanteras i de politiska partiernas kommande budgetförslag. 

Ärendet 
Under 2021 inkom ett e-förslag enligt ”Satsa på kommunens utemiljö. Utökade resurser för drift, 
skötsel och underhåll av grönytor och allmänna platser. Se Enköpings kommun som förebild med sitt 
arbete gällande utemiljö. Vackra parker, välskötta torg och allmänna platser. Allt gynnar kommunen 
och besöksnäringen i slutändan.” Kommunstyrelsen beslutade att detta förslag skickades till 
förvaltningen för vidare utredning och beredning av förslag till beslut.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa e-förslaget med hänvisning att denna typ av frågeställning 
hanteras i de politiska partiernas kommande budgetförslag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa e-förslaget med hänvisning att denna typ av frågeställning 
hanteras i de politiska partiernas kommande budgetförslag. 

Beslutsunderlag 
E-förslag – satsa på kommunens utemiljö, skötsel och underhåll av grönytor och allmänna platser 
Beslut KSau §153/21 
Beslut KS §184/21 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare  
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§ 145/22 KS/2021/0396/061 

Svar på e-förslag angående flytt av återvinningsstation 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om att flytta återvinningsstationen från 
Vikingavägen/Centralgatan. Kommunstyrelsen noterar att FTI ska återkomma med ny disposition för 
den befintliga stationen.  

Ärendet 
Återvinningsstationen vid Vikingavägen/Centralgatan i Nynäshamn ligger invid skolgården till 
förskolan på angränsande fastighet. Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2021 att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att utreda möjligheterna till omlokalisering av återvinningsstationen 
enligt inlämnat e-förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om att flytta återvinningsstationen från 
Vikingavägen/Centralgatan. Kommunstyrelsen noterar att FTI ska återkomma med ny disposition för 
den befintliga stationen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om att flytta återvinningsstationen från 
Vikingavägen/Centralgatan. Kommunstyrelsen noterar att FTI ska återkomma med ny disposition för 
den befintliga stationen.  

Beslutsunderlag 
E-förslag 
Karta 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare  
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§ 146/22 KS/2021/0525/061 

Svar på e-förslag - Att laddningen blir avgiftsbelagt 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget besvarat. 

Ärendet 
I dagsläget är det kostnadsfritt att ladda sin elbil vid kommunens publika laddstolpar. Enligt e-
förslaget bör inte laddning av elbil subventioneras av skattekollektivet. Förslaget anger vidare att 
elbilsägare inte ska subventioneras av skattekollektivet, oavsett om de är medborgare i  
Nynäshamns kommun eller inte. Elbilsägare ska inte få en fördel jämfört med andra fordonsägare 
och resenärer. I e-förslaget tas frågan om hur subventionering av laddning strider mot 
kommunallagen och likställighetsprincipen upp.   
 
Därför yrkar Medborgerlig Samling i Nynäshamn på att dagens möjlighet till gratis laddning upphör 
och avgift tas ut till marknadspris. Hur detta genomförs bör åläggas förvaltningen att utreda.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Att laddningen blir avgiftsbelagt 
Beslut - ks § 10 2022-01-20 - Inkomna e-förslag 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 147/22 KS/2022/0074/061 

Svar på e-förslag - Ändring av hastighetsbegränsning på 
Sorundavägen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. avslå e-förslaget om ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen. 
2. ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva Trafikverket i enlighet med de intentioner som finns i 

e-förslaget. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen som föreslår en ändring av hastighetsbegränsningen på 
Sorundavägen från Grödby till Gamla Kyrkvägen. Enligt förslagsställaren har det de senaste sex 
månaderna skett två olyckor med tre barn/minderåriga. I e-förslaget anges att hastigheten är 
60km/h men bör sänkas till 40 km/h. Detta motiveras utöver olyckorna att många barnfamiljer har 
flyttat till området och att stora dela av sträckan saknar gångstig.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om ändring av hastighetsbegränsning på 
Sorundavägen.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. avslå e-förslaget om ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen. 
2. ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva Trafikverket i enlighet med de intentioner som finns i 

e-förslaget. 

Beslutsunderlag 
E-förslag Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen 
Beslut KS §43 2022-02-17 – Inkomna e-förslag 

Skickas till 
Akten, Förslagsställaren, Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 148/22 KS/2022/0091/061 

Svar på e-förslag - En plats med olika djur att besöka, typ 
4hgård 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslag gällande en plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
vara besvarat. 

Ärendet 
Den 23 oktober 2021 inkom ett e-förslag gällande en plats med olika djur att besöka, typ 4hgård. 
Förslaget publicerades på kommunens webbplats och fick totalt 42 röster. Kommunstyrelsen 
beslutade den 17 mars 2021, § 67, att överlämna förslaget till förvaltningen för vidare utredning.  
 
I Sverige finns idag 30-talet 4H-gårdar, gårdarna drivs av länsförbund inom 4H. De fyra H:na står 
för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. 4H-gården ska erbjuda en aktiv verksamhet med mottot att 
”Lära genom att göra” med huvudfokus på barn och ungdomar mellan 6 och 25 år. Varje 4H-gård 
bestämmer själv vilka djur som ska finnas på gården utifrån de förutsättningar som finns. Kravet är 
att det ska finnas minst fyra olika djurslag och att de bör vara av svenska lantraser och enligt 4H:s 
riktlinjer får 4H-gårdar inte likna en djurpark. Ofta har 4H-gårdar kaniner, höns, får, hästar, getter 
och katter. 4H-gårdarna ska också vara gratis att besöka. För att starta en 4H-gård behöver man 
först starta en 4H-klubb. 
 
4H-gårdarna är en ideell organisation beroende av bidrag och sponsring i olika former.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslag gällande en plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslag gällande en plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
E-förslag – En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
Beslut från kommunstyrelsen, 2022-03-17, § 67 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren  



 

PROTOKOLL Sida 42(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149/22 KS/2022/0044/061 

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

1. Simhall i Nynäshamns kommun 
2. Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
3. Förbud mot privatpersoner att hantera fyrverkerier, samt lasershow 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag 
som metod för medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige har även beslutat att e-förslagen får ställas 
under de villkor som redovisas i förvaltningens utredning, Införande av e-förslag i Nynäshamns 
kommun – Förslag till handläggningsprocess och villkor, tillsammans med de förslag om revideringar 
av villkor som fastställdes vid fullmäktiges beslut den 10 mars.  
 
Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på kommunens hemsida där det går att rösta. 
Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till ansvarig förvaltning. E-förslaget tas om hand 
av förvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde.  

Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit tre e-förslag under perioden 14 februari 2022 – 17 april 
2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-
förslaget eller ej.  
 
E-förslagen innehåller följande information och förslag: 

1. Simhall i Nynäshamns kommun 
KS/2022/0162/061-1 
 
En till simhall behövs i Nynäshamns kommun. Denna ska placeras så att vi kan njuta av vår 
skärgårdsmiljö, dvs med havsutsikt och en känsla av att vara ute i naturen. 
Antal röster: 106 
 

2. Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
KS/2022/0165/061-1 
Ställ iordning fina grill- och eldplatser längs hela Strandvägen i Nynäshamn. Nu är det 
många som förstör den fina strandlinjen genom att elda direkt på stenar och hällar. Genom 
att iordningställa flera grillplatser så kan detta minimeras. 
Antal röster: 36 
 

3. Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt förslag om lasershow 
KS/2022/0173/061-1 
Då jag tror och hoppas att Nynäshamn vill vara en modern kommun som också värnar miljö 
och djurliv så är mitt förslag att man inför ett förbud för privatpersoner i kommunen att 
hantera fyrverkerier speciellt runt nyår då det tenderar att smälla i tid och otid och djur vilda 
som tama utsätts långt över gränsen för vad som är försvarbart. Också många människor 
far illa av skador bla vid brukande av dessa pyrotekniska pjäser. 
Mitt förslag är att kommunen i stället skapar ett firande på nyåret tex med lasershow eller 
liknande där människor kan samlas i en gemenskap för att betrakta en vacker show. 
Antal röster: 74 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Simhall i Nynäshamns kommun 
2. Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
3. Förbud mot privatpersoner att hantera fyrverkerier, samt lasershow 

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

1. Simhall i Nynäshamns kommun 
2. Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
3. Förbud mot privatpersoner att hantera fyrverkerier, samt lasershow 

Beslutsunderlag 
E-förslag – En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård 
E-förslag – Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
E-förslag – Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt förslag om lasershow 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
kansli@nynashamn.se  
Akt: KS/2022/0162/061 
Akt: KS/2022/0165/061 
Akt: KS/2022/0173/061 

  

mailto:kansli@nynashamn.se


 

PROTOKOLL Sida 44(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150/22 KS/2022/0030/069 

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

Ärendet 
1. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har regeringens uppdrag att vara nationell 

samordnare för SDG-förordningen i Sverige med stöd av Kommerskollegium. I förordningen, 
finns en förteckning över de informationsområden som EU-kommissionen och 
medlemsländerna har kommit överens om ska vara presenterade på youreurope.eu via 
länkar till nationella webbplatser. Denna del omfattar behöriga myndigheter i Sverige och är 
nu under förvaltning. Nästa steg är att komplettera portalen youreurope.eu, i de fall där det 
behövs, med information från kommunal- och regional nivå och denna del ska vara klar till 
den 12 december 2022.  
 
Läs mer på https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg/ 
 

2. Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om hur många fasta mandat varje regionvalkrets ska 
ha, samt det antal madat som varje valkrets i de valkretsindelade kommunerna i länet ska 
ha. 

 
KS/2022/0020/041-8 
Fullmäktiges presidium beslutade den 11 april 2022, § 1, att föreslå kommunfullmäktige att för år 
2023 fastställa budgetramen för revisionsverksamheten till 1,5 mnkr. 
 
KS/2022/0039/008-25 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april 2022. 

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

Skickas till 
Akten 
  

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg/


 

PROTOKOLL Sida 45(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151/22 KS/2022/0003/002 

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

Ärendet 
KS/2022/0012/022-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om förordnande av tillförordnad kommundirektör. 
 
KSFA/2021/0291/290-2 
Fastighetschefens beslut om bekräftelse av uppsägning av Stora vika skolas matsal. 
 
KSFA/2022/0109/288-1 
Kommundirektörens beslut om utbyte av styr på Nynäshamns gymnasium. 
 
KSFA/2022/0111/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av data under central på Sorunda 
brandstation. 
 
KSFA/2022/0115/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av storköksutrustning på Fjärdens förskola. 
 
KSFA/2022/0116/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av storköksutrustning på Måsens förskola. 
 
KS/2022/0170/059-3 
Beslut om vald leverantör, uppdrag inom teknisk fastighetsförvaltning. 
 
KS/2022/0012/022-12 
Kommundirektörens beslut om tillförordnad förvaltningschef för näringslivs- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
KS/2022/0012/022-13 
Kommundirektörens beslut om tillförordnad förvaltningschef för näringslivs- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
KS/2022/0144/261-4 
Mark- och exploateringschefens beslut om att avslå ansökan om arrende för del av fastigheten 
Nynäshamn 2:1. 
 
KS/2022/0073/253-5 
Mark- och exploateringschefens beslut om att avslå ansökan om köp av fastigheten Nynäshamn 2:7. 
 
KSFA/2022/0217/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av dörr till frys på Gröndalsskolan. 
 
KSFA/2022/0121/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om styrinstallation på Nickstadalens dagliga 
verksamhet. 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 46(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2022/0003/002-11 
Redovisning av facklig tid för perioden februari 2022. 
 
KS/2022/0003/002-12 
Redovisning av facklig tid för perioden mars 2022. 
 
KS/2022/0003/002-13 
Redovisning av facklig tid för perioden april 2022. 
 
KSFA/2022/0136/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av förångare till nedkylningsskåp på 
Rosengården.  
 
KSFA/2022/0137/287-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om renovering i Bastu på Ösmo simhall. 
 
KSFA/2022/0134/288-1 
Kommundirektörens beslut om renovering av klassrum och trapphus C på Gröndalsskolan. 
 
KS/2022/0073/253-4 
Mark- och exploateringschefens beslut om att avslå ansökan om köp av fastigheten Nynäshamn 2:7. 
 
KSFA/2022/0125/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av två stycken varmvattenberedare i 
Kyrkskolan. 
 
KSFA/2022/0126/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om utbyte av skalmaskin med stativ på Vanstaskolan. 
 
KSFA/2022/0128/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av brandlarmskomponenter på Vanstaskolans 
lågstadium. 
 
KSFA/2022/0129/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av brandlarmskomponenter på Viaskolan. 
 
KSFA/2022/0130/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av brandlarmskomponenter på 
Sunnerbyskolan.  
 
KS/2022/0012/022-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att teckna ett nytt 
anställningsavtal. 

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

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 47(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

152/22  

Näringslivsfrågor 
Rodrigo Garay Valderrama, tf. förvaltningschef för näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
informerar om: 

• Process har påbörjats rörande näringslivs- och innovationscenter. 
• 2–6 juni är det SM i kappsegling i Nynäshamn.  



 

PROTOKOLL Sida 48(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

153/22  

Redovisningsprinciper Källberga 
Projektledare Hanna Hjort Koverberg lämnar information om redovisningsprinciper för Källberga.  



 

PROTOKOLL Sida 49(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154/22  

Redovisning av förutsättningar för fördelningstal för 
Nynäshamns kommun 
Kanslichef Christian Wigren informerar om fördelningsprincip för flyktingar från Ukraina. Svar till 
länsstyrelsen inför lagförslag den 1 juli 2022.  



 

PROTOKOLL Sida 50(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155/22  

Kansliavdelningen informerar 
Ärendet utgår.  



 

PROTOKOLL Sida 51(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156/22  

Kommundirektören informerar 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om: 

• Kommande temadag med temat T1 och barns psykiska ohälsa. Temadagen avslutas med en 
gemensam framtidsspaning. 

• Nynäshamns kommun har tillsammans med övriga ägarkommuner beställt en utredning 
rörande framtida förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund. 

• Information från Polismyndigheten angående kamerabevakning. 
• Samverkansöverenskommelse inom polisområde syd rörande lagöverträdare under 18 år. 
• Alkärrsplans Utvecklings AB. 

 

Utvecklingschef Petra Kålbäck informerar om: 

• Sommarjobbande ungdomar får i år i uppdrag att hjälpa personer över 65 år med digitala 
frågor. Projektet sker tillsammans med Telia och Länsstyrelsen. 
  



 

PROTOKOLL Sida 52(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157/22         KS/2018/0277/436 

Övriga frågor 
1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende gällande deponering av inert 
avfall och återvinningsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas och lämnas till förvaltningens för beredning. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende gällande ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken 
tilldeponering av inert avfall och återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, 
Nynäshamns kommun. I förslaget yrkar Sorundanet Nynäshamns kommunparti att kommunstyrelsen 
avslår förslaget med den tilltänka deponin. 

Det väckta ärendet biläggs protokollet som bilaga J. 

Skickas till 
Akten 
Trafikstrateg 
Avdelningschef planering och hållbarhet 
 
  



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-05-19

Väckande av ärende gällande ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken till
deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1,
Nynäshamns kommun

JEM-WE AB har ansökt till Länsstyrelsen i Stockholm om att enligt 9 kap miljöbalken etablera och bedriva deponi
för inert avfall. Ansökan gäller också återvinningsverksamhet för sortering, behandling och återvinning av
icke-farligt avfall, brännbart avfall, kompostering samt sortering och krossning av berg, betong och asfalt inom
fastigheten Torp 14:1, Nynäshamns kommun. Bolaget ansöker om en maximal hantering av 250 000 ton inert och
övrigt avfall per år, totalt en miljon ton under hela verksamhetsperioden. I första hand söks tillstånd för en
icke-tidsbegränsad verksamhetsperiod. Den planerade verksamheten ligger inom den sekundära skyddszonen för
Gorrans vattenskyddsområde varför prövning även sker i förhållande till vattenföreskrifterna. Länsstyrelsen
beslutade (2019-12-20) att den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

JEM-WE AB yrkar på tillstånd för årlig deponering av:
a) högst 100 000 ton inert avfall (till deponi för inert avfall) per år
b) högst en (1) miljon ton inert avfall totalt under verksamhetsperioden.

utöver ovanstående årligen ta emot, sortera, behandla och lägga upp avfall i väntan på återvinning eller
behandling med nedanstående mängder

c) högst 150 000 ton övrigt avfall vilket utgörs av icke-farligt avfall, brännbart avfall, berg eller annat
grusmaterial, asfalt och betong samt

d) högst 18 750 ton av kompostering ris, trä, och växtdelar och av park- och trädgårdsavfall

Bolaget yrkar även att Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län:
e) medger bolaget tillstånd att inom markerat område på karta “T102 Plan för planerad berg- och jordschakt”

i bilaga till den tekniska beskrivningen utföra bergschakt med en volym av ca 400 000 m3 ned till maximalt
+40 m.ö.h. (RH 2000) i syfte att skapa ytor för deponiverksamheten och skapa lutning bort från Gorrans
vattenskyddsområde

f) i första hand inte tidsbegränsar tillståndet och i andra hand att verksamhetstiden ska fastställas till 25 år
från dess att tillståndet vunnit laga kraft

g) fastställer de villkor som bolaget föreslår i avsnitt 8.5 Förslag till villkor
h) godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.

Den ansökta verksamheten kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för etablering och drift av deponi för inert avfall
samt återvinningsanläggning för sortering, behandling och återvinning av icke-farligt avfall, brännbart avfall,
kompostering samt sortering och krossning av berg, betong och asfalt. Verksamhetsområdet uppgår till ca 14
hektar och en naturlig geologisk barriär saknas. Bolaget kommer därför att att anlägga en geologisk barriär genom
plansprängning.

Två fornlämningar och tre kulturhistoriska lämnar finns inom planerat verksamhetsområde. Dessutom förekommer
fridlysta arter, som kan komma att påverkas av planerad verksamhet.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga J



Granne med flera bostadsområden och förskola
Deponin kommer att gränsa till ett nytt bostadsområde, Norr Enby 1:57 m.fl, vars detaljplan har vunnit
laga kraft och där 49 nya bostäder har byggts eller ska byggas. Detta område ligger mittemot infarten till
deponen. En etapp med sexton av dessa 49 bostäder ska vara klara under kvartal 2, det vill säga till
sommaren 2022 och många av dessa är redan byggda. Dessutom är sex-sju fristående hus också
färdigställda eller i det närmaste klara. Det finns också ett område längst ut på Stanganvägen med ett
tiotal hus, varav två villor är helt nybyggda och ligger precis mitt emot deponin med bara en åker
emellan.

Vi bedömer att det kommer uppstå konflikter mellan de befintliga och planerade bostäderna å ena sidan
och den störande verksamheten med deponin å andra sidan. En deponi ca 80 meter från närmaste hus
motverkar också vår kommuns ambitioner att öka antalet invånare i kommunen. De flesta, som väljer att
flytta ut på den storstadsnära landsbygden i vår kommun för att få lugn och ro och bo nära naturen,
väljer inte att bosätta sig med en deponi som närmaste granne, där bullrande verksamhet som
krossning och sortering föreslås ske helgfri mån-fre 06-18 plus en ansenlig ökande mängd tung
lastbilstrafik. Eftersom all skog har huggits ner, kommer både deponin och krossverksamheten att höras
mycket långt. Deponins högsta höjd, som är beräknad till ca 70 m.ö.h. och är 7,5 m högre än nuvarande
höjd, innebär också att ljudet kommer att höras långt ifrån själva deponin. Enligt tillståndsansökan
måste bullervallar anläggas runt verksamhetsområdet och ett fyra meter högt plank sättas upp kring
krossarna för “att Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller kan innehållas”(vår kursivering),
vilket vi dock bedömer inte innebär någon garanti för att bullret hålls inom riktvärderna.

När det gäller buller, är det inte tillräckligt att bara undersöka bullret från föreslagna verksamheter. Det är
den totala mängden buller som ska räknas, det vill säga summan av allt buller som de boende och
förskolan Fagerviks barn drabbas av. Det innebär att en bullerutredning, som enbart undersöker det
tillkommande bullret på grund av en eventuell deponi bara är en del av det buller som de boende
kommer att utsättas för och att en bullerutredning därför måste undersöka den totala bullernivån. Sedan
Trollsta grusgrop fick förnyat tillstånd i ytterligare 15 år, innebär deras verksamhet också mycket
störande buller, som kommer hörs inom samma område och som hörs ända längst bort i Grödby mot
Trollsta. Som nämnts, ligger också det som tidigare var Fagerviks skola och som idag är förskola
mycket nära den tilltänkt platsen för deponin. Att lokalisera en deponi med buller, krossning av berg,
betong, asfalt, naturgrus och andra jordarter samt sprängning av berg nära en förskola, är minst sagt
olämpligt. I Fagersjö bor också många permanent idag, inte minst sedan de har fått bekosta indragning
av kommunalt vatten och avlopp och de, som bor där, kommer att ha buller från två håll, både från
Trollsta grusgrop och deponin samt ytterligare ökad tung trafik.

Stark kritik mot deponin
Mer än 500 personer har skrivit på listor och skrivit egna yttranden i samrådet, (se samrådsredogörelse
184 sidor i handingarna). Det innebär att det finns en mycket stark opinion från de närmast berörda mot
deponin.

Gorrans vattenskyddsområde

Delar av deponin kommer också att ligga inom sekundärområdet för Gorrans vattenskyddsområde, som
är den vattentäkt som försörjer samhällena Sunnerby, Torp, Grödby, Spångbro samt Marsta och
Ristomta med dricksvatten. Gorrans vattenskyddsområde är dessutom reservvattentäkt för andra
områden. “Gorran ingår i vattenförekomsten Södra Sorundaåsen som bedöms ha hög regional prioritet
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enligt den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län”. Prioriteringen innebär att Gorran1

bedöms kunna försörja ett stort antal människor och därigenom avlasta det regionala systemet på ett
betydande sätt.” Enligt Länsstyrelsens beslut 2019-06-12, 513-30540-2012, är bland annat följande2

regler för sekundär skyddszon relevanta att beakta i förhållande till de verksamheter som ansökan om
deponin gäller:

● Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma utan tillstånd från kommunen
● Uppställning av arbetsfordon får inte ske om det finns risk för förorening av grundvatten
● Hantering av kemiska bekämpningsmedel för hushållsändamål för skötsel av trädgårdar ska ske

särskilt restriktivt med hänsyn till grundvattenkvaliteten. Genom att bl.a. avfall från trädgård och
parker ska deponeras och/eller behandlas i deponin, kan vi inte se att detta krav inom sekundär
skyddszon kan uppfyllas. Detta avfall kan ju komma varifrån som helst, där det inte finns dessa
restriktioner

● Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd av kommunen
● Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand får inte ske utan

tillstånd från kommunen
● Vägsaltning och användning av dammbindande medel ska ske särskilt restriktivt med hänsyn till

grundvattenkvaliteten
● Nyanläggning och ombyggnad av väg får inte ske utan att skyddsåtgärder vidtas för att förhindra

förorening av grund- och ytvatten
● Deponering eller mellanlagring av avfall, förorenade massor och asfalt är förbjudet
● Schakt- och sprängningsarbeten får inte ske utan tillstånd av kommunen
● Ingrepp i jordlager och i berggrund såsom schaktning, sprängning, bortpumpning av vatten etc.

som kan medföra ändring av betydelse för grundvattnets till- och eller avrinning eller kvalitet är
förbjudet

Farliga trafikmiljöer
Även om den nu föreslagna transportvägen längs väg 540 skulle innebära att lastbilarna inte passerar i
direkt anslutning till skolor och förskola, vilket naturligtvis är positivt, kommer boende i tätorten Grödby,
t.ex. elever, förskolebarn och deras föräldrar fortfarande att möta den tunga lastbilstrafiken på väg 542
på väg till Sunnerbyskolan, Kyrkskolan, Vanstaskolan och Sunnerby förskola. Dessutom tillkommer i
stället nya problem med det nya förslaget:

● Väg 540 är mycket smal och fordon har svårigheter att mötas.

● Vägen trafikeras av busslinje 783 samt skolbuss och på grund av vägens dåliga standard har
flera olyckor med buss skett.

● Utfart till väg 542 har dålig sikt och sker i uppförsbacke. Vi bedömer att utsvängande tunga
fordon kan utgöra en stor fara, eftersom de blockerar hela vägen under en relativt lång
tidsperiod, speciellt vid halt väglag, för både norr- och södergående trafik på väg 542.

● Väg 542 är redan idag mycket hårt belastad av lastbilstrafik mellan bergtäkten i Väggarö och
Trollsta grusgrop i Grödby, samt övriga transporter till och från Trollsta grupsgrop, ca en lastbil
var 5:e minut.

2 Beslut av Länsstyrelsen i Stockholm om vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunalagrundvattentäkter
vid Gorran och Berga inom Nynäshamns kommun, beslut 2019-06-12.

1 Rapport 2018:24.
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● Enligt bolagets beräkning blir det ungefär en passage var 7-8:e minut. Dessutom tillkommer
ytterligare passager för det som ska återvinnas, då det blir fyra passager per lass.

● Ur trafiksäkerhetssynpunkt när det gäller oskyddade trafikanter är det också värt att notera att
gång- och cykelväg saknas för merparten av väg 542, t.ex. den del som lastbilstrafiken är tänkt
att gå i det nya förslaget.

● Vi bedömer att det blir en ohållbar belastning på väg 225 med den trafik som Norviks hamn
redan genererar samt på väg 542, Sorundavägen, från Spångbro och genom Torp och Sunnerby
som redan i dag har många tunga transporter, även om det anges att man företrädelsevis
kommer att köra via väg 542.

● Det är också troligt att en del transporter kommer att ske till och från väg 73, på
Segersängsvägen och genom Grödby. Både Segersängs by och Grödby har redan idag en
mycket intensiv trafik med tunga fordon och vägen är mycket smal. I Grödby saknas dessutom
gång- och cykelväg samt belysning och många skolbarn går på Segersängsvägen genom
Grödby för att komma till busshållplatserna, som också är hållplats för skolskjuts på
Sorundavägen.

● Om alla lastbilstransporter från Norviks hamn och trafiken till deponin trafikerar väg 225 så
genererar det sammanlagt ytterligare ca 50 lastbilspassager per timme, d.v.s. nästan en
lastbilspassage i minuten.

● Bolaget tillstår i svaret på frågorna om transportväg att bolaget bara kan rekommendera och inte
har möjlighet att styra över transportvägarna. Detta innebär att de genaste och snabbaste
transportvägarna kommer att väljas av lastbilschaufförerna. Tid är pengar och när bränslet är
dyrt, åker man inte en omväg på 3,2 km.

I bilaga 1 illustreras ovanstående problematik.

Negativ inverkan på kollektivtrafik
Väg 542 trafikeras bl.a. av  busslinjerna 729, 783, 848 och 858 som måste samsas med lastbilarna där.
Detta är allvarligt för de boende i det aktuella området, när de ska ta sig till och från arbete och skola,
eftersom turtätheten redan från början är gles. Sorunda saknar högstadium, varför samtliga
högstadieelever måste åka buss, antingen till Vansta-skolan i Ösmo eller till andra skolor utanför
kommunen. Cirka 20% av Sorundas grundskoleelever pendlar dagligen från vår kommun för att gå i
skola i andra kommuner.

Ansökan
Yttrande ska ha inkommit till Miljöprövningsdelegationen via stockholm@lansstyrelsen.se senast den 7
juni 2022. Ange diarienummer 63373-2020.

Länk för att hämta filerna: https://filskick.lansstyrelsen.se/message/KfGZu7rDzO2kl7gcbfnhTM
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Vi yrkar:

1. att kommunstyrelsen säger avslår förslaget med den tilltänka deponin..

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilagor:

1. Farliga trafikmiljöer och kulturhistoriska miljöer av riksintresse

2. Kommunstyrelsen protokoll från 2020-12-17 beträffande “Yttrande samrådsunderlag inför
ansökan inert deponi Torp 14:1”

2022-05-19 Sorundanet Nynäshamns kommunparti Sida 5 av13



 

PROTOKOLL Sida 53(54) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157/22 

2. Lena Dafgård (SN) har en fråga om kostnader för undersökningar av 
Tallbackaskolan. 
Förvaltningen kommer mejla svaret på frågan till Lena Dafgård (SN). 
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§ 158/22  

Nästa sammanträde 31 maj 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 31 maj 2022 klockan 09.00. 
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