
 

PROTOKOLL Sida 1(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-08-31  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-08-31 
Anslaget sätts upp: 2021-09-06             Anslaget tas ned: 2021-09-28 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal Måsknuv, 2021-08-31 kl. 09.00-17.00. 
Ajournering 09.28-09.35, 10.18-10.25, 12.19-13.00, 14.07-14.11, 15.00-15.12. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
 
Deltar på distans: 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 12.19, §§ 249–277 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 

 

  

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning.  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§§ 249–278 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2021–09–06 15.00. 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

 
  
 
Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
justerare       sekreterare 



 

PROTOKOLL Sida 2(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-08-31  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) till och med klockan 12.19, §§ 249–277 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) till och med klockan 12.19, §§ 249–277 
Per Ranch (SN) 

 

 

Övriga deltagare 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Dan Olén, ekonomichef 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Albin Törnberg, samhällsplanerare 
Adam Rudin, projektledare 
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg 
Linn Marsten, personalchef 
Åsa Gutesten, HR-strateg 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-08-31  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  
 

§ 249/21 
§ 250/21 

Fastställande av dagordning 
Avfallstaxa 2022 

 

§ 251/21 Godkännande av ny renhållningsordning för perioden 2021–2030  
§ 252/21 Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet  
§ 253/21 Flytt av uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen  
§ 254/21 Förslag om att utreda ansvarsfrågorna gällande miljöövervakning  
§ 255/21 Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns 

kommun 
 

§ 256/21 Utveckling av hamnområdet  
§ 257/21 Investering och genomförande Kalvö industriområde  
§ 258/21 Planbesked för Telegrafen 15, restaurang vid Sjötelegrafen i Nynäshamn  
§ 259/21 Planbesked Berga 9:11  
§ 260/21 Försäljning av del av Vansta 5:2  
§ 261/21 Ordförandeförslag - Fastighet Bogsprötet 1  
§ 262/21 SKR utvecklingsnätverk – medborgardialog  
§ 263/21 Svar på remiss - Anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Älby 2:3  
§ 264/21 Svar på remiss - Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm 2022–2027  
§ 265/21 Svar på väckande av ärende - Värdering av fast egendom  
§ 266/21 Svar på väckt ärende om Bastu i Lövhagen  
§ 267/21 Svar på E-förslag om att bygga simhall på Estö  
§ 268/21 Svar på e-förslag - Rädda kommunens restauranger  
§ 269/21 Inkomna e-förslag  
§ 270/21 Skrivelser och beslut  
§ 271/21 Kurser och konferenser  
§ 272/21 
§ 273/21 
§ 274/21 
§ 275/21 
§ 276/21 
§ 277/21 
§ 278/21 

Anmälan av delegationsbeslut 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
Näringslivsfrågor 
Kansliavdelningen informerar 
Vision 2040 – information 
Övriga frågor 
Den politiska rollen – workshop 13.00-17.00 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 4(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 249/21 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under § 277 Övriga 
frågor: 
1. Lena Dafgård (SN) önskar uppföljning och skriftlig redovisning av det väckta ärendet daterat 
2020-01-08: “Konsekvenser av indelningsändring”. 
2. Bernt Månsson (V) önskar väcka ett ärende om att utlysa klimatnödläge. 
3. Janice Boije Junerud (S) önskar information om när kommunstyrelsen kommer ha en temadag 
med temat vatten. 
4. Kommundirektören informerar om rekrytering. 

Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar att sammanträdet ska bordläggas tills alla har fått möjlighet att ta del av 
sammanträdeshandlingarna. 

Ajournering 09.28-09.35. 

Ordförande (M) yrkar avslag till Bernt Månssons (V) yrkande om bordläggning. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Bernt Månssons (V) yrkande om bordläggning 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Bernt Månssons (V) yrkande om bordläggning. 

Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Avslag till bordläggning ställs mot bifall. Ja-röst för avslag till bordläggning och nej-röst för bifall till 
bordläggning. 

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

Med 7 ja-röster för avslag till bordläggning och 4 röster för bifall till bordläggning finner ordförande 
(M) att kommunstyrelsen beslutat att avslå Bernt Månssons (V) yrkande om bordläggning.  
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§ 250/21 KS/2021/0346/450 

Avfallstaxa 2022 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2022. 

Ärendet 
SRV Återvinning AB har till Nynäshamns kommun och resterande medlemskommuner inkommit med 
ett förslag till avfallstaxa för år 2022. Förslaget till taxa grundar sig i den genomlysning av taxan 
som genomförts och uppbyggnaden har anpassats till avfallsföreskrifterna för 2021–2030. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2022. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2022. 
 

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

Beslutsunderlag 
Förslag Avfallstava 2022 
Underlag taxeförslag 2022 
 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-08-31  
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§ 251/21 KS/2020/0409/450 

Godkännande av ny renhållningsordning för perioden 2021–
2030 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ny 
renhållningsordning för Nynäshamns kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och 
med 1 oktober 2021.   

Ärendet 
Kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll och 
jämförligt avfall från annan verksamhet. För att beskriva hur detta ska gå till ska kommunerna 
upprätta en renhållningsordning som innefattar en avfallsplan och avfallsföreskrifter. SRV 
återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems 
kommuner (Ägarkommunerna). Nuvarande avfallsplan gäller för samtliga Ägarkommuner och 
beslutades av respektive kommuns kommunfullmäktige under 2011. 

SRV har tillsammans med samtliga Ägarkommuner utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning 
för perioden 2021–2030. Arbetet påbörjades hösten 2016 och SRV har varit ansvarig för 
projektledningen av arbetet. Förslaget till renhållningsordningen består av två huvuddokument, en 
avfallsplan med mer strategisk inriktning och avfallsföreskrifter för myndighetsutövning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ny 
renhållningsordning för Nynäshamns kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och 
med 1 oktober 2021.    
  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ny 
renhållningsordning för Nynäshamns kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och 
med 1 oktober 2021.   

____ 

Skickas till 
 Akten 
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Kommunstyrelsen 
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§ 252/21 KS/2020/0364/246 

Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar att gälla 
från och med den 1 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram förslag till policy gällande reklam i och på 
kommunala byggnader och anläggningar.   

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

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-18, § 144, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
styrdokument som reglerar när och hur upplåtelser av namnrättigheter för kommunala byggnader 
och anläggningar kan tillåtas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 
att gälla från och med den 1 oktober 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram förslag till policy gällande reklam i och på 
kommunala byggnader och anläggningar.   

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 
att gälla från och med den 1 oktober 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram förslag till policy gällande reklam i och på 
kommunala byggnader och anläggningar.   

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

Tommy Cumselius (M), ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

______ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, KS/2020/0364/246-13 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden, KS/2020/0364/246-11 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, KS/2020/0364/246-12 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

  



Nynäshamn, 2021-08-31 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 252/21 

252/21 Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet 

Socialdemokraterna är mycket tveksamma till att kommunala byggnader ska kunna 
namnändras i ett kommersiellt syfte. Ärendet bygger på att föreningar ska kunna 
fakturera företag som köper namnrättigheter till en kommunalbyggnad för att få in 
sponsorpengar.  

Föreningslivet är beroende av kommunala bidrag, medlemsavgifter och 
sponsorpengar för att finansiera sin verksamhet. I grunden bör föreningsbidragen ses 
över i kommunen för att möjliggöra en god ekonomisk grund för föreningslivet.  

Om systemet med att möjliggöra för somliga föreningar att få in sponsorpengar 
genom att sälja namnrättigheter till kommunala byggnader genomförs.  Behöver 
kommunen inrätta ett fördelningssystem där även övriga föreningar vilka inte har 
tillgång till kommunala byggnader kan få del av sponsorpengarna. Detta för att alla 
medborgare och föreningar ska kunna behandlas likvärdigt.  

De föreningar som idag inhyses i skolornas gymnastikhallar, andra lokaler eller är 
utomhusbaserade har svårigheter att också kunna sälja kommunala byggnadersnamn 
till företag.  

Idag kan föreningar sälja skyltplatser vid kommunala anläggningar till privata företag. 
Socialdemokraternas grundinställning är att föreningslivet ska kunna få ett likvärdigt 
stöd från kommunen för verksamheten (Likställighetsprincipen som stadgas i 2 kap. 
3 § KL innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns 
sakliga skäl för något annat.).    

I avtalstexten föreslås att ett företag kan få köpa namnet på en kommunalbyggnad i 
upp till 10 år. Detta anser Socialdemokraterna vara en väldigt lång avtalstid.  

Socialdemokraterna yrkar därför avslag till förslaget. 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen  

Patrik Isestad   

Bilaga A



 

PROTOKOLL Sida 9(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 253/21 KS/2021/0154/008 

Flytt av uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppdragen enligt bilagan Uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN/2021/0124/008–1) överförs från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Den 1 januari 2021 verkställdes en organisationsförändring som innebär att ansvaret för 
verksamheterna inom fastighetsavdelningen har flyttat från samhällsbyggnadsnämnden, tidigare 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit 
fram en bilaga över de uppdrag som mottagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som 
fortfarande är pågående och berör fastighetsavdelningen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 
2021-02-16 § 42 att uppdragen enligt bilagan ska överföras från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Uppdragen som föreslås föras över till kommunstyrelsen är följande: 
1. Investering, Sunnerby förskola mm
2. Granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll
3. Beställning av en förskola som ska ersätta förskolan på fastigheten Humlan 10
4. Beställning av nytt skolhus Ösmo
5. Behovsanalys över förskoleplatser i Ösmo
6. Behovsanalys över förskoleplatser i Sorunda
7. Utökat lokalbehov Tallbacka grundskola
8. Behovsanalys utökade lokalytor Campus Nynäshamn
9. Utökning av skolplatser, centrala Nynäshamn
10. Skolgård till särskolan Idun
11. Förskole- och skolplatser i Ösmo
12. Ersättningslokaler för Trehörningens gruppbostad

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppdragen enligt bilagan Uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN/2021/0124/008–1) överförs från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppdragen enligt bilagan Uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN/2021/0124/008–1) överförs från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. 
______ 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Fastighetschefen 
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§ 254/21 KS/2021/0295/409 

Förslag om att utreda ansvarsfrågorna gällande 
miljöövervakning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda ansvarsfrågorna gällande 
miljöövervakning. Utredningen ska vara färdig till årsskiftet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-18 § 126 att avslå ett medborgarförslag om att 
utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från färjorna i Nynäshamns hamn, detta då 
samhällsbyggnadsnämnden inte har det uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att 
ansvaret för mätningar av buller och utsläpp bör utredas, detta då det finns en svårighet i att tyda 
gränsdragningen för det uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda ansvarsfrågorna gällande 
miljöövervakning. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunstyrelsens reglemente 1 kap. 24 § utföra kommunens 
övergripande arbete inom miljö- och energiområdet. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1 kap. 5 § 1 st. ansvara för viss miljöövervakning. 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds huvuduppdrag är myndighetsutövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda ansvarsfrågorna gällande 
miljöövervakning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda ansvarsfrågorna gällande 
miljöövervakning. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
utredningen ska vara färdig till årsskiftet. 

______ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-18 § 126 
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
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Kommunstyrelsen 
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§ 255/21 KS/2021/0122/003 

Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning ska enligt paragraf 43 i fullmäktiges arbetsordning lägga 
fram förslag i alla fullmäktigeärenden avseende arvoden, pensioner eller andra förmåner till 
förtroendevalda.  

Arvodesberedningen föreslog den 11 juni 2021 § 5 kommunfullmäktige att anta ett reviderat 
reglemente för ersättning till förtroendevalda. Under kommunstyrelsens beredning av förslaget, den 
23 juni 2021 § 245, framkom synpunkter på ytterligare revideringar. Vid arvodesberedningens 
sammanträde den 18 augusti 2021 § 10 initierades därför ett nytt ärende om revidering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunfullmäktiges arvodesberedning 2021-08-18 § 10 

Skickas till 
Akten 
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§ 256/21 KS/2021/0292/149 

Utveckling av hamnområdet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att: 

- ta fram beslutsunderlag i enlighet med uppdragets intentioner, det vill säga att lägga ut drift
och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av hamnområdet, till extern aktör.

- detta ska ske på marknadsmässiga grunder och minst bära sina egna kostnader och kan,
beroende på avtal och andra förhållanden, ske i etapper.

- säkerställa kommunens rådighet över området genom beaktande av regelverken för
besittningsskydd.

- uppdraget avgränsas till att omfatta den mark och de fastigheter som ligger öster om
järnvägsspåret, och inkluderar samt avgränsas av parkeringen utanför Hamnbodarna i norr
och av Frejas Holme i söder, samt att det inte inkluderar bryggor, kajer och
gästhamnsverksamheten kopplade till dessa.

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

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

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

Ärendet 
Näringslivsberedningen beslutade vid sitt möte 2021-05-04 att lyfta fram ett förslag om att ta fram 
beslutsunderlag för att lägga ut drift och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av 
hamnområdet till en extern aktör.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att: 

- ta fram beslutsunderlag i enlighet med uppdragets intentioner, det vill säga att lägga ut drift
och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av hamnområdet, till extern aktör.

- detta ska ske på marknadsmässiga grunder och minst bära sina egna kostnader och kan,
beroende på avtal och andra förhållanden, ske i etapper.

- säkerställa kommunens rådighet över området genom beaktande av regelverken för
besittningsskydd.

- uppdraget avgränsas till att omfatta den mark och de fastigheter som ligger öster om
järnvägsspåret, och inkluderar samt avgränsas av parkeringen utanför Hamnbodarna i norr
och av Frejas Holme i söder, samt att det inte inkluderar bryggor, kajer och
gästhamnsverksamheten kopplade till dessa.



 

PROTOKOLL Sida 13(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att: 

- ta fram beslutsunderlag i enlighet med uppdragets intentioner, det vill säga att lägga ut drift
och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av hamnområdet, till extern aktör.

- detta ska ske på marknadsmässiga grunder och minst bära sina egna kostnader och kan,
beroende på avtal och andra förhållanden, ske i etapper.

- säkerställa kommunens rådighet över området genom beaktande av regelverken för
besittningsskydd.

- uppdraget avgränsas till att omfatta den mark och de fastigheter som ligger öster om
järnvägsspåret, och inkluderar samt avgränsas av parkeringen utanför Hamnbodarna i norr
och av Frejas Holme i söder, samt att det inte inkluderar bryggor, kajer och
gästhamnsverksamheten kopplade till dessa.

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

Tommy Cumselius (M), Lena Dafgård (SN), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Johann Wolf (SD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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

______ 

Beslutsunderlag 
Beslut - Näringslivsberedningen § 13 2021-05-04 - Utveckling av hamnområdet 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringschef 
Mark- och exploateringschef 
Fastighetschef 
Näringslivschef 
Hamnchef 
Akten 



Nynäshamn, 2021-08-31 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 256/21 

256/21 Utveckling av hamnområdet 

Socialdemokraterna har i näringslivsberedningen föreslagit att ett planprogram först 
ska tas fram och skriftligen i protokollsanteckning avslagit ordförandeförslaget.  

Socialdemokraterna är för att ett planprogram startas för hamnen. Med ett 
planprogram vet medborgare, företagare och kommunen hur hamnen ska utvecklas. 

Socialdemokraterna står inte bakom förslaget som meddelar; 

” För att förverkliga detta bör hamnområdet med dess byggnader och mark i så stor 
utsträckning som möjligt drivas av en extern aktör på marknadsmässiga villkor i 
samarbete med kommunen” 

Det finns ingen beskrivning eller utredning som stödjer detta beslut? Det är ett 
enskilt tyckande där ingen vetenskap eller beprövad erfarenhet ligger som grund. 
Gästhamnschefen med personal gör ett bra jobb och behöver tydlighet från politiken 
om vart kommunen är på väg. Beslutet skapar oro hos medarbetare samt företagare i 
hamnen.  

Socialdemokraterna röstar därför avslag på att hamnområdet med dess byggnader 
och mark i så stor utsträckning som möjligt ska drivas av extern aktör på 
marknadsmässiga villkor.  

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen 

Patrik Isestad   

Bilaga B



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
2021-08-31

Ersättaryttrande gällande: 256/21 Utvecklingsområde av
hamnområdet

Vi i Miljöpartiet ser att de är oerhört viktigt att kommunen behåller kontrollen långsiktigt runt

gästhamnen, och dess olika användningsområden för att kunna erbjuda en service som passar alla.

Emma Solander gruppledare Miljöpartiet Nynäshamn

Bilaga C
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Kommunstyrelsen 
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 257/21 KS/2021/0325/259 

Investering och genomförande Kalvö industriområde 
Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. fastigheter inom 
Kalvö industriområde. Samhällsbyggnadsprojektet går nu in i genomförandefas. Genomförandefasen 
initieras av ett investerings- och genomförandebeslut för att ge mandat till projektet att påbörja 
arbetet med de investeringar, fastighetsregleringar med mera som krävs för att detaljplanen ska 
kunna utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Kommunen är markägare och exploatör vilket innebär 
att det inte ingås något genomförandeavtal för detaljplanen med extern part.  

I korthet innebär förslaget att kommunen bygger ut de kommunala anläggningarna för hela 
detaljplanen i en gemensam entreprenad. VA ansöker om separata investeringsmedel hos SBN för 
sina anläggningar. Den kvartersmarken som tillkommer i och med den nya detaljplanen föreslås i 
huvudsak att säljas ej iordningsställd.   

Denna tjänsteskrivelse har behandlats i samråd med styrgruppen för samhällsbyggnadsprocessen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö
industriområde.

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen
exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats.

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i
genomförandet.

5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge
mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av
verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för
riktlinjerna.



 

PROTOKOLL Sida 15(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö
industriområde.

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen
exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats.

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i
genomförandet.

5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge
mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av
verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för
riktlinjerna.

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

Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Bernt Månsson (V) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande om 
bordläggning. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) yrkande om bordläggning. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om bordläggning. 

Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Bifall till att ärendet ska bordläggas ställs mot avslag. Ja-röst för avslag till bordläggning och nej-röst 
för bifall till bordläggning. 

Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X 
Mikael Persson (L) X 
Tommy Cumselius (M) X 
Theresia Bergendahl (C) X 
Bengt-Göran Pettersson (KD) X 
Patrik Isestad (S) X 
Janice Boije Junerud (S) X 
Lars-Åke Lundin (S) X 
Bernt Månsson (V) X 
Lena Dafgård (SN) X 
Johann Wolf (SD) X 
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Med 5 ja-röster för avslag till bordläggning och 6 röster för bifall till bordläggning finner ordförande 
(M) att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Lena Dafgårds (SN) yrkande om att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Riktlinjer för försäljning av verksamhetsmark inom Kalvö ind omr 
Bilaga 2 – Förprojektering Norconsult 
Bilaga 3 – Investeringskalkyl 
Bilaga 4 – Tidplan 

Skickas till 
Akten 
Ekonomiavdelningen - investeringsbrevlådan
SBN



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-08-31

Särskilt yttrande beträffande problem med handlingar inför kommunstyrelsens
sammanträde den 31 augusti 2021

Bakgrund
Det har varit stora problem med det system som Tieto Evry har levererat till vår kommun för att
distribuera handlingarna till ledamöterna i nämnder och fullmäktige. Inloggningen i den Ipad som
används för att distribuera handlingarna till nämndmöten och kommunfullmäktige har fungerat mycket
dåligt och ofta har det inte alls gått att komma åt handlingarna. Dessutom har det varit stora problem
med dokumenthanteringssystemet E-meeting 360, åtminstone sedan hösten 2018. Resultatet har varit
att vi som fritidspolitiker har fått ägna flera timmar inför varje möte åt att försöka logga in och få tag på
handlingarna på annat sätt när det inte går att logga in. Det är dessutom mycket tröttande att läsa upp till
2 000 sidor på Ipaden, som bara har en storlek på en halv A4-sida.

Vi väckte därför ett ärende i Kommunstyrelsen 2020-09-24 beträffande de arbetsmiljöproblem som Tieto
Enators system orsakar. För att över huvud taget komma in i plattan, måste vi ha en sexsiffrig kod samt
en fyrsiffrig kod för att öppna SIM-kortet, eftersom det har visat sig att det fungerar dåligt med att
använda nätverk i IPaden utan man behöver använda SIM-kortet. Ofta kan vi inte kan logga in i systemet
och komma åt handlingarna som är beslutsunderlag etc. Efter en viss tid, ofta ca 45 minuter blir många
av oss också utloggade under pågående sammanträde och då ska vi logga in igen med
tvåfaktorsinloggning, det vill säga användarnamn, som är ganska långt, lösenord och detta ska dessutom
kombineras med en SMS-kod eller mobilt bankID. Detta skapar en otrolig stress för oss förtroendevalda,
särskilt för fritidspolitiker som behöver kunna komma åt handlingarna när vi har tid att läsa dem, det vill
säga ofta på kvällar och helger, då supporten är stängd. Vi får handlingarna cirka en vecka före mötet
och om det går flera dagar utan att vi kommer åt handlingarna och vi också ska hinna läsa, analysera
och diskutera inom den politiska gruppen blir det nästan en omöjlig uppgift att förbereda sig inför
besluten i nämnderna.

Vad vi förstår har Tieto nu gjort om inloggningen och försökt ta bort tvåfaktorsinloggningen, men
resultatet är att det är stora problem med att logga in och komma åt handlingarna alls. Jag har till
exempel inte kunnat logga in alls efter sommaren. Vi har då fått handlingarna via mejl genom att logga in
med mobilt bank-ID. I lördags skulle jag läsa handlingarna och då insåg jag att det fanns ett ärende där
en stor del av handlingen var maskad på grund av sekretess och ett antal filer saknades. Jag skrev till
KSO Harry Bouveng i lördags, som svarade att det bara var “huret” som var maskat. När jag jämförde
mina handlingar med vår politiska sekreterares handlingar i IPaden, hade hon flera dokument som inte
var sekretessbelagda, ca 75-100 sidor som jag, som ordinarie ledamot i KS, saknade. När jag påtalade
detta, uppdagades det att det troligen har varit minst tre versioner av handlingarna inför mötet i KS. I ett

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga D



ärende har en del ledamöter har fått kompletta handlingar, en del har fått 75-100 sidor där en hel del är
maskat och en del saknar väsentliga delar och dessutom är stora delar i ett ärende maskat.

Det här blir ett stort demokratiskt problem, när inte alla ledamöter i en nämnd eller i kommunfullmäktige
får tillgång till handlingarna samtidigt och på lika villkor. Att det dessutom förekommer flera olika
versioner av handlingarna är också helt oacceptabelt. Som ledamot eller ersättare ska man kunna känna
sig trygg med att alla ledamöter och ersättare har samma information i handlingarna inför beslut. Om
vissa ledamöter och ersättare har tillgång till mer information i beslutsunderlaget än andra i en nämnd,
blir det ett hot mot demokratin och ledamöterna som saknar information kan inte på ett korrekt sätt
representera sina väljare. Det är mycket svårt att förklara för väljarna när de undrar varför vi har röstat
just så med att vi inte vet för vi har inte tillgång till alla handlingarna inför beslut.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
samt ledamot i Kommunfullmäktige
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 258/21 KS/2021/0288/214 

Planbesked för Telegrafen 15, restaurang vid Sjötelegrafen i 
Nynäshamn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked på fastigheten Telegrafen 15, 
Nynäshamns stad. 

Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Sjötelegrafen AB inkom den 20 maj 2021 med ansökan om planbesked för fastigheten Telegrafen 
15, Nynäshamns stad. 

Ansökan omfattar exploatering av del av fastigheten Telegrafen 15 för att uppföra en 
snabbmatsrestaurang enligt konceptet MAX Burgers.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked på fastigheten Telegrafen 15, 
Nynäshamns stad. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked på fastigheten Telegrafen 15, 
Nynäshamns stad. 

______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 

Skickas till 
Sökanden 
MSN  
Planeringschef 
Akten 
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§ 259/21 KS/2020/0404/214 

Planbesked Berga 9:11 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för fastigheten Berga 9:11, Oxnö. 

Ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra avstyckning av fem stycken tomter 
för friliggande 1–2 familjshus i två plan. Fastigheterna föreslås försörjas med vatten från borrad 
brunn och avloppet lösas med hjälp av ett minireningsverk. Fastigheten ligger på Oxnö i sydvästra 
delen av Nynäshamns kommun alldeles i anslutning till väg 528 (Torövägen). Oxnö pekas inte ut 
som utvecklingsort i kommunens översiktsplan från 2012 och förslaget är därför inte förenligt med 
gällande översiktsplan. 

I den fördjupade översiktsplanen Torö, Svärdsö och Oxnö, antagen 1993 anges att det bör råda stor 
restriktion mot enskilda VA-anläggningar på Oxnö på grund av rådande vattenbrist.  

VA-plan för Nynäshamns kommun, beslutad 2014, anger att Oxnö ska anslutas till kommunalt 
vatten- och avlopp. VA-planen är föremål för översyn och omarbetning och ska inom kort skickas ut 
på remiss. Enligt förslaget till ny VA-plan är det inte längre aktuellt att ansluta Oxnö till kommunalt 
vatten- och avlopp. Området utses till ”bevakningsområde” och stor restriktion för ny tillkommande 
bebyggelse ska råda. Kommunens VA-avdelning har samrått med länsstyrelsen under framtagandet 
av förslaget. Länsstyrelsen påpekar att miljökvalitetsnormerna för vatten redan nu riskerar att 
överskridas när det gäller fosforhalten i angränsande vikar. VA-avdelningen gör bedömningen att 
tillgången på grundvatten är låg. 

Södertörns miljö- och hälsoförbund konstaterar i sitt yttrande av den 4 februari 2021 att det är 
omöjligt att försörja fastigheten med dricksvatten. För att eventuellt kunna göra en annan 
bedömning krävs en grundvattenutredning. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. 
Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftslivet och högexploaterad kust. Stora delar av 
fastigheten omfattas av strandskydd 100 meter. I norra delen finns risk för ras och skred. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för fastigheten Berga 9:11, Oxnö. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för fastigheten Berga 9:11, Oxnö. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 
PM om planbesked Berga 9:11 

Skickas till 
Sökanden  
SBN 
Planeringschef 
Akten 
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§ 260/21 KS/2021/0164/253 

Försäljning av del av Vansta 5:2 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markförsäljning av markområde inom Vansta 5:2 som
framgår av bilaga 2
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utföra försäljningen
i enlighet upprättat avtal, bilaga 1, och ger Mark-och Exploateringschef Sabina Edelman delegation
att ingå avtalet för kommunens räkning

Ärendet 
Under april 2019 fattade lantmäteriet förrättningsbeslut som beviljade avstyckning av den enskilt 
ägda fastigheten Vansta 5:140 för att skapa styckningslotten Vansta 5:654. Samtidigt bildades ett 
vägservitut som gav denna styckningslott rätt att använda vägen i södra kanten av Markområdet (se 
bilaga 2 och 3) som infart. 

Under juli 2018 inlämnade den dåvarande fastighetsägaren av Vansta 5:654 och Vansta 5:140 en 
formell ansökan om markköp avseende samma Markområde på Vansta 5:2. Innan ärendet hann bli 
handlagt av kommunen såldes fastighet 5:654 till ägaren av en intilliggande fastighet, Vansta 5:617. 
Under januari 2021 kontaktade kommunen den nuvarande ägaren som önskade återuppta ärendet 
och skickade därför en ny ansökan om markköp, avseende samma Markområde på Vansta 5:2. 

Vansta 5:654 används idag som fårhage och sökanden är bosatt i ett enbostadshus på Vansta 
5:617. Kommunalt ägda vägar avskiljer fastigheterna och är det enda som ansluter Markområdet till 
övriga Vansta 5:2, vilket skapat dess karaktär som ”skafttomt”. All mark som berörs karaktäriseras 
av jordarten urberg. Marken omfattas inte av biotopskydd, vattenskyddsområde, strandskydd, 
detaljplan, riksintressen eller liknande utpekanden. Fastigheterna är inte anslutna till kommunalt 
vatten-och avlopp. Ett platsbesök har genomförts, som bekräftade att Markområdet åtminstone inte 
i dagsläget underhålls av kommunen i en tillfredsställande utsträckning. På marken finns högar med 
grenar, ett nedfallet träd, en björk och två aspar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markförsäljning av markområde inom Vansta 5:2 som
framgår av bilaga 2
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utföra försäljningen
i enlighet upprättat avtal, bilaga 1, och ger Mark-och Exploateringschef Sabina Edelman delegation
att ingå avtalet för kommunens räkning

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markförsäljning av markområde inom Vansta 5:2 som
framgår av bilaga 2
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utföra försäljningen
i enlighet upprättat avtal, bilaga 1, och ger Mark-och Exploateringschef Sabina Edelman delegation
att ingå avtalet för kommunens räkning

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Vansta 5_654 och Del av Vansta 
5_2, Bilaga 2 Kartbild, Bilaga 3 Kartbild, KS_2018_0319_260-8 markstrategi riktlinjer reviderad 
986726_1_1 



 

PROTOKOLL Sida 20(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Planeringschef 
Handläggare 



 

PROTOKOLL Sida 21(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 261/21 KS/2021/0215/259 

Ordförandeförslag - Fastighet Bogsprötet 1 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att: 
1. vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna det vägreservat som löper i Vikingavägens förlängning
mellan Hamngatan och Nynäsvägen och andra ev. nödvändiga åtgärder som möjliggör att
kommunens fastighet Bogsprötet 1, Hamngatan 34, kan utvecklas eller säljas.
2. en trafikutredning tas fram över området och Nynäshamns centrum.
3. en risk- och konsekvensanalys redovisas i anslutning till ordförandeförslaget.

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

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har vid arbetsutskottets sammanträde 19 augusti väckt följande 
förslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att 
vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna det vägreservat som löper i Vikingavägens förlängning 
mellan Hamngatan och Nynäsvägen och andra ev. nödvändiga åtgärder som möjliggör att 
kommunens fastighet Bogsprötet 1, Hamngatan 34, kan utvecklas eller säljas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
avlägsna det vägreservat som löper i Vikingavägens förlängning mellan Hamngatan och Nynäsvägen 
och andra ev. nödvändiga åtgärder som möjliggör att kommunens fastighet Bogsprötet 1, 
Hamngatan 34, kan utvecklas eller säljas. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget med tillägget att: 
- En trafikutredning tas fram över området och Nynäshamns centrum.
- En risk- och konsekvensanalys redovisas i anslutning till ordförandeförslaget.

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Planeringschef 



Nynäshamn, 2021-08-31 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 261/21 

261/21 ordförandeförslag – fastighet bogsprötet. 

Socialdemokraterna har tagit del av ordförande förslaget beträffande fastigheten 
Bogsprötet 1. Socialdemokraterna anser att förslagets intentioner är av karaktär att 
utreda.  Däremot anser Socialdemokraterna att en risk- och konsekvensanalys 
behöver tas fram beträffande ett avlägsnade av vägreservat invid fastigheten 
Bogsprötet 1, vid hamngatan.  

Tidigare har vägreservatet inrättats för att möjliggöra infart till centrum i Nynäshamn 
och därigenom minska trafikpåverkan på fastigheter i närområdet då fler tillfartsvägar 
möjliggörs. Nynäshamns centrum kommer framöver utvecklas med utbyggd handel 
samt med fler bostäder. Därför behöver trafiksituationen beaktas med tillfartsvägar 
med möjligheter för gång, cykel, personbilar och lastbilar. Vidare behöver det utredas 
hur bullersituation kan påverka boende i området med framtida byggnation.   

Socialdemokraterna anser därför att en risk- och konsekvensanalys redovisas i 
anslutning till ordförandeförslaget.  

Socialdemokraterna yrkar därför att; 

• En trafikutredning tas fram över området och Nynäshamns centrum.
• En risk- och konsekvensanalys redovisas i anslutning till ordförandeförslaget.

Bilaga E



 

PROTOKOLL Sida 22(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 262/21 KS/2021/0354/106 

SKR utvecklingsnätverk – medborgardialog 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Nynäshamns kommun deltar i Sveriges kommuners och regioners utvecklingsnätverk om
medborgardialog som ska genomföras perioden september 2021 – januari 2023

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utse projektorganisation och styrgrupp samt
ta fram ett internt projektdirektiv.

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner har sedan 2006 arbetat med medborgardialog där syftet är att 
stödja kommunernas och regioners utveckling av medborgardialogen för att stärka den 
representativa demokratin. 

För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen 
hos medborgarna visar erfarenheter att kommuner och regioner behöver utveckla system där 
medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Nynäshamns kommun deltar i Sveriges kommuners och regioners utvecklingsnätverk om
medborgardialog som ska genomföras perioden september 2021 – januari 2023

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utse projektorganisation och styrgrupp

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Nynäshamns kommun deltar i Sveriges kommuners och regioners utvecklingsnätverk om
medborgardialog som ska genomföras perioden september 2021 – januari 2023

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utse projektorganisation och styrgrupp samt
ta fram ett internt projektdirektiv.

______ 

Skickas till 
Akten 
Ekonomichef



 

PROTOKOLL Sida 23(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 263/21 KS/2021/0373/432 

Svar på remiss - Anmälan om miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Älby 2:3 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som kommunens 
remissvar. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) har den 29 april 2021 tagit emot en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet på fastigheten Älby 2:3 i Nynäshamns kommun från Nynäs-Ösmo Produktion 
AB. Anmälan har kompletterats den 29 juni 2021. Syftet med den anmälda verksamheten är att på 
sikt kunna flytta den verksamhet som bolaget i dagsläget bedriver vid Kalvö återvinningsanläggning 
till den aktuella lokaliseringen. Det tilltänkta verksamhetsområdet har en area och cirka 5 hektar och 
är lokaliserat strax väster om väg 73.  

Verksamheten kommer innefatta återvinning/krossning av berg, schaktmassor, jord, betong, asfalt 
samt flisning av trä. Dessutom planeras verksamheten innefatta utsortering av annat material; 
såsom metall, elavfall och plast, samt lagring och saluhållning av naturgrus. Verksamhetstiden 
planeras bli 10 år. Av bilagda handlingar framgår anmälan mer i detalj.  

Nynäshamns kommun har nu fått möjlighet att yttra sig i ärendet innan förbundet gör en slutgiltig 
bedömning. Förvaltningen har till detta remissyttrande inhämtat synpunkter från 
samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovsavdelning och VA-avdelningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som kommunens 
remissvar.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som kommunens 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunens yttrande 
Begäran om komplettering 
Anmälan C-verksamhet  
Bilaga 1, Verksamhetsbeskrivning, Älby 
Bilaga 2, karta och sektioner Älby 
Bilaga 3, Bullerutredning, Älby 
Bilaga 4, Dagvattenberäkning och dimensionering av dagvattendamm 
Bilaga 1, Beskrivning av GV-rör samt lodning  
Bilaga 2, Älby hydrogeologi 
Komplettering till anmälan om miljöfarlig verksamhet   

Skickas till 
Akten  
Smohf 
SBN 
Tf planeringschef 



 

PROTOKOLL Sida 24(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 264/21 KS/2021/0264/400 

Svar på remiss - Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm 
2022 - 2027 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som kommunens remissvar.
2. bilägga Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas skrivelser till kommunens yttrande.

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in Socialdemokraternas skrivelse om hållbarhetsstrategin vilken biläggs 
protokollet som bilaga F. 

Johann Wolf (SD) lämnar in Sverigedemokraternas skrivelse om hållbarhetsstrategin vilken biläggs 
protokollet som bilaga G. 

Ärendet 
Region Stockholm har arbetat fram ett förslag till Hållbarhetsstrategi för perioden 2022–2027. 
Hållbarhetsstrategin ska gälla för Region Stockholms nämnder och bolag och utgöra en plattform för 
samlad styrning och vidareutveckling av regionens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsstrategin utgår från 
regionens hållbarhetspolicy och anger prioriteringar under åren 2022–2027 för att nå önskat 
resultat.  

Syftet med Region Stockholms hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi 2022–2027 är att tydliggöra 
ambitionerna inom hållbarhetsområdet och möjliggöra ett sammanhållet arbete när det gäller social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med hållbarhet ska minska organisationens 
miljöpåverkan, öka den sociala hållbarheten samt bidra till risk- och kostnadssänkningar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.   

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att bilägga 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas skrivelser till kommunens yttrande om 
hållbarhetsstrategin. 

Patrik Isestad (S) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till ordförandes (M) yrkanden. 

Beslutsunderlag 
Remissversion hållbarhetsstrategi för Region Stockholm 
Kommunens yttrande  

Skickas till 
Akten 
Tf planeringschef 
Regionledningskontoret, Region Stockholm 



Nynäshamn, 2021-08-31 
Kommunstyrelsen  
(Yrkande och särskilt yttrande) 
Ärendenummer § 264/21  

Svar på remiss – Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm 
2022–2027.  

Nynäshamns kommun har givits möjlighet att inkomma med svar på remis från 
region Stockholm gällande, hållbarhetsstrategi 2022–2027.  

Socialdemokraternas förslag till yttrande över remiss; 

Hållbarhetsstrategi är ett styrande dokument som ska vägleda organisationen mot en 
hållbar verksamhet. Hållbarhetsstrategin ska innehålla en vision, och tydliga mål på 
både kort och långsikt. Det är viktigt att hållbarhetsstrategin är både konkret och 
mätbar. 

I det förslag på hållbarhetsstrategi från region Stockholm kan inga tydliga mål på kort 
och långsikt utläsas samt visionen är inte synlig.   

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 pekar ut en riktning för regionen och 
visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 
I målen för att uppnå visionen är att skapa attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, 
öppenhet, tillgänglighet, innovation och näringar.  

Utgångspunkten för RUFS 2050 är att urbanisera regionen i större stadskärnor. 
Nynäshamns kommun ställer sig frågande till det fokus där huvudinriktning på 
framtidens bostadsbyggande och tillväxt ska ske i regionens mest tillgängliga lägen 
och att inte hänsyn tas till hela regionens tillväxt. Detta är ett tveksamt 
förhållningssätt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Storstadsnära landsbygd kommer att få en annan roll i framtiden något som stärkts 
under pandemin samtidigt som människors rörlighet ökat med varor och tjänster. 
Människor kan idag arbeta mer på distans samtidigt som flera människor söker sig 
från starkt urbaniserade miljöer.  

Detta kräver att kollektivtrafiken behöver bli snabbare och mer tillgänglig i hela 
regionen och att samhällsservice såsom vård blir mer tillgängligt lokalt. Det fokus på 
snabb kollektivtrafik samt centraliserad omsorg och vård inom tullarna för ett fåtal 
stadsbor får inte överta regionens intresse på att hela regionen ska utvecklas.  

Regionen behöver därför organisera sig för att hantera tillväxten i storstadsnära 
landsbygd och anpassa utvecklingsplaner och regionala planer när det är nödvändigt 
att bygga ut samhällsservice.  

Bilaga F



2(2) 

Om Stockholmregionen ska kunna fortsätta växa sett till folkmängd och ekonomi 
och med ökad jämlikhet behövs en kollektivtrafik som fungerar för alla. Det är 
nödvändigt att möjliggöra resor med kollektivtrafik, samt utbyggnad av gång- och 
cykelvägar i storstadsnära landsbygd samt att vård finns tillgängligt i närområdet.  

Stockholmsregionen behöver göra mer för att klara utsläppsmålen om ett fossilfritt 
transportsystem år 2045 och möjligheten att nå målet om 70% reduktion av 
utsläppen av växthusgaser från transporter fram till år 2030.  

I denna omställning behöver Stockholmsregionen gå först och därför bli mer tydlig 
hur dessa prioriteringar ska genomföras för att öka tillgängligheten för ett kollektivt 
resande i hela regionen. 

Det är också viktigt att påpeka att samhällsviktig verksamhet ska göras tillgänglig för 
alla. Detta innebär att de verksamheter, infrastruktur, anläggningar, noder och 
tjänster som är viktiga för att samhällsfunktioner ska fungera.  

Vår region ska vara garanten för hållbar tillväxt, nya jobb och ledande i att lösa 
klimatkrisen. Det är därför viktigt att inte enbart har ett urbaniseringsperspektiv utan 
se hela regionen som en hävstång att minska social och ekonomiska klyfter, minska 
otryggheten, utjämna skillnader i livschanser samt klara utsläppsmålen om ett 
fossilfritt transportsystem år 2045. 

Socialdemokraterna yrkar; 

• Att Socialdemokraternas yttrande läggs som bilaga till kommunstyrelsens
remissvar till Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm 2022–2027.
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2021-08-30 

Uttalande avseende Remiss Hållbarhetsstrategi för 
Region Stockholm 2022-2027 punkt 264/21 

Sverigedemokraterna Nynäshamn har tagit del av remissförslag angående Hållbarhetsstrategi för 
Region Stockholm 2022-2027. 

Vi noterar många högtflygande mål som inte har så stor relevans för Nynäshamn. 

Möjligheten att uppfylla klimatmål är till övervägande del beroende av tekniska förutsättningar och 
kommunens handlingsutrymme är i praktiken ringa.  

Nynäshamn har tack vare Nynäsbanan en bra situation när det gäller kollektivtrafik. Det är inte troligt 
att regionen kan prioritera fler satsningar på kollektivtrafik utöver den som redan finns.  

Nynäshamn är även relativt väl försett med vägförbindelser och ännu bättre kommer det att bli efter 
att tvärförbindelse Södertörn har byggts ut. För Nynäshamnsborna är det dock viktigt att 
kommunikationen med bil till Stockholms innerstad förbättras. Kommunens perifera läge i länet gör 
att någon omställning från biltrafik knappast är möjlig eller önskvärd. Ej heller kan cykling ha någon 
större betydelse annat än för lokala transporter. 

I övrigt månar vi om kommunens självbestämmande. Beslut som berör kommuninvånarna ska så 
långt som möjligt fattas i kommunen och inte av region Stockholm, regeringen, EU eller FN. 

Kommunen tillhör genom sin måttliga befolkning och sitt lantliga läge redan regionens hållbaraste. 
Det intresse som finns för att bo närmare naturen som har aktualiserats under pandemin gör att 
kommunen blir en vinnare och kan vara en förebild för hållbart boende. 

För Sverigedemokraterna Nynäshamn 

__________________________ 
Johann Wolf 

Bilaga G



 

PROTOKOLL Sida 25(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 265/21 KS/2021/0189/049 

Svar på väckande av ärende - Värdering av fast egendom 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar. 

Ärendet 
Sorundanet förslår en värdering av byggnader inklusive lokaler och anläggningar samt markinnehav. 
Som förslag från Sorundanet har en bilaga bifogats ärendet där uppgifter såsom tillgångens yta, 
bokfört värde och nyanskaffningsvärdet redovisas och summeras.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Godkänna förvaltningens svar

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar 
______ 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning 
Sorundanets väckta ärende och dess bilaga 

Skickas till 
Akten 
Lena Dafgård 
Per Ranch 
Ekonomichef



 

PROTOKOLL Sida 26(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 266/21 KS/2021/0080/008 

Svar på väckt ärende om Bastu i Lövhagen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beakta frågan om bastu i Lövhagen i arbetet med 
utvecklingsplanen för Lövhagen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har väckt ett ärende om att renovera alternativt riva den före detta 
bastubyggnaden på Lövhagen och möjliggöra för allmänheten att nyttja en bastu samt 
omklädningsrummet. 

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet, Kfn § 76/2021, och förklarat att ärendet bäst 
hanteras i det kommande arbetet i utvecklingsplan för Lövhagen, KS § 137/2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beakta frågan om Bastu i Lövhagen i arbetet med 
utvecklingsplanen för Lövhagen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beakta frågan om bastu i Lövhagen i arbetet med 
utvecklingsplanen för Lövhagen. 

Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kfn § 76/2021 
Protokollsutdrag, KS § 135/2021 
Protokollsutdrag, KS § 137/2021 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Mark- och exploateringschefen 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 27(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 267/21 KS/2021/0262/061 

Svar på E-förslag om att bygga simhall på Estö 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser E-förslaget som besvarat. 

Ärendet 
Ett E-förslag om att bygga en simhall på Estö, Nynäshamns tätort, har lämnats till kommunen. 
Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska beredas av förvaltningen, KS § 228/2021.  

Angående ny simhall har kommunstyrelsen sedan tidigare uppdragit till förvaltningen att genomföra 
en lokaliseringsutredning inom Ösmo, KS § 65/2020. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av att 
frågan om var Vanstaskolans ersättning ska ligga har prioriterats högre. Kommunen undersöker för 
närvarande inte lämpliga lokaliseringar i Nynäshamn.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser E-förslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser E-förslaget som besvarat. 

____ 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Bygg en simall på Estö
Protokollsutdrag, KS § 65/2020
Protokollsutdrag, KS § 228/2021

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 28(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 268/21 KS/2021/0252/061 

Svar på e-förslag - Rädda kommunens restauranger 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget ”Rädda kommunens restauranger” vara besvarat. 

Ärendet 
Många företag, särskilt inom besöksnäringen, har drabbats hårt av bland annat nödvändiga 
restriktioner kopplat till coronapandemin. Med anledning av detta inkom den 2 maj 2021 e-förslaget 
”Rädda kommunens restauranger”. I e-förslaget föreslås ett antal åtgärder som Nynäshamns 
kommun kan vidta för att stötta kommunens restauranger och hjälpa dem att överleva pandemin. 
Dessa är följande: 

- Betala tillbaka 2020 års tillsynsavgifter och inte ta ut avgift för 2021
- Förläng avgiftsbefrielsen för markupplåtelse för uteserveringar så länge som restriktionerna

kvarstår
- Subventionera lokalhyror där kommunen har ägarinflytande
- Tillåt restauranger att fortsätta ha öppet efter klockan 20.30, men sluta servera alkohol

klockan 20.00 (eller 22.00 om gränsen går tillbaka till det)

Den 16 juni 2021 § 228 beslutade kommunstyrelsen att överlämna e-förslaget ”Rädda kommunens 
restauranger” till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och beredning av förslag till 
beslut. Nu återkommer förvaltningen med förslaget att kommunstyrelsen anser e-förslaget besvarat 
då förvaltningen anser att åtgärdspunkterna i förslaget redan är genomförda eller hanteras i andra 
pågående processer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget ”Rädda kommunens restauranger” vara besvarat 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget ”Rädda kommunens restauranger” vara besvarat 

_____ 

Beslutsunderlag 
E-förslag ”Rädda kommunens restauranger”

Skickas till 
Förslagsställaren 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 29(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 269/21 KS/2021/0019/109 

Inkomna e-förslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och
beredning av förslag till beslut:
1. Badplats på Strandvägen
2. Idéskiss banantorget
4. Bergfast brygga vid Lövhagsviken

2. inte överlämna e-förslag nedan för vidare utredning, e-förslag avvisas och överlämnas till
Trafikverket:
3. Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit 3 e-förslag under perioden 17 maj – 1 augusti 2021. E-
förslagen har varit publicerade under 3 månader och fått 30 röster eller fler. Kommunstyrelsen 
beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget eller ej.  
E-förslagen innehåller följande information och förslag:

1. Badplats på Strandvägen
KS/2021/0299/061
Vid Strandvägens början håller man på att anlägga en P-plats. Efterfrågan är stor på en
lättillgänglig badplats utmed Strandvägen. Jag tycker att ett utmärkt ställe för detta är vid
den lilla holmen alldeles i anslutning till den blivande P-platsen. Utanför holmen är det
dessutom fin sandbotten.
Jag föreslår att:
* det byggs en brygga/spång/bro ut till holmen
* det byggs ett trädäck utmed holmen som förses med badtrappa (ej badstege) med
ledstänger på utsidan av holmen.

Denna holme skulle bli en lättillgänglig badplats även för rörelsehindrade.I Bohuslän finns 
kulturen att göra så här vackra platser tillgängliga för bad. Jag tycker att Nynäshamn också 
ska göra det. Bifogar några bilder från Bohuslän som exempel. 
Antal röster: 37 

2. Idéskiss banantorget
KS/2021/0300/061
Nynäshamn 75 år - 2021 en sjöstad värd namnet

Idéskiss för ” Banantorget”. Tanken med förslaget är att ta vara på möjligheten till större
användning av ”affärstorget” som sträcker sig från Centralgatan fram tom Folkets Hus.
Antal röster: 73

3. Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda
KS/2021/0333/061
Hastighet är 60 km/tim och trottoaren finns bara på andra sidan busshållplatsen med
riktning mot Spångbro. Väldigt farligt att passera vägen efter man kliver ur bussen i Torp.
Övergångsställe och minska hastigheten är ett måste där.
Antal röster: 64
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4. Bergfast brygga vid Lövhagsviken
KS/2021/0375/061
Jag tror att det finns behov av mer lättillgängliga badplatser på Ringvägen. Därför skulle det
vara fantastiskt med en brygga som är fäst i berget utmed viken. Där kan man fästa flertalet
badstegar och både gammal och ung kan lätt ta sig ner i havet. Där går säkert att göra en
ramp, så att även de med rullstol kan ta sig i vattnet. Närheten till den stora parkeringen är
ett plus.
Antal röster: 55

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

3. överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och
beredning av förslag till beslut:
1. Badplats på Strandvägen
2. Idéskiss banantorget
4. Bergfast brygga vid Lövhagsviken

4. inte överlämna e-förslag nedan för vidare utredning, e-förslag avvisas och överlämnas till
Trafikverket:
3. Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

5. överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och
beredning av förslag till beslut:
1. Badplats på Strandvägen
2. Idéskiss banantorget
4. Bergfast brygga vid Lövhagsviken

6. inte överlämna e-förslag nedan för vidare utredning, e-förslag avvisas och överlämnas till
Trafikverket:
3. Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda

______ 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Badplats på Strandvägen
E-förslag – Idéskiss banantorget
E-förslag – Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda
E-förslag – Bergfast brygga vid Lövhagsviken

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
Akt KS/2021/0299/061 
Akt KS/2021/0300/061 
Akt KS/2021/0333/061 
Akt KS/2021/0375/061 
Ansvarig avdelning 
kansli@nynashamn.se 

mailto:kansli@nynashamn.se
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§ 270/21 KS/2021/0030/069 

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

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbunds protokoll från sammanträde 2021-07-04. 

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommuns beslut 2021-06-22 om antagande av ny 
renhållningsordning. 

Ägardirektiv för SRV Återvinning AB med beslutsdatum från ägarkommunerna. 

Länsstyrelsens rapport från inspektionen av Södertörns överförmyndarnämnd 2020. 

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

______ 

Beslutsunderlag 
Södertörns brandförsvarsförbunds protokoll 2021-07-04 
Länsstyrelsens rapport inspektion Södertörns överförmyndarnämnd 

Skickas till 
Akten 
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§ 271/21 KS/2021/0034/008 

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

Ärendet 
Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner till ordförandedagen 2021 digital konferens, 13 
oktober 2021, digital konferens. 

Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner till webbsänd konferens Trygghetsdag 2021, 21 
september 2021. 

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

__________ 

Skickas till 
Akten 
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§ 272/21 KS/2021/0003/002 

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

Ärendet 
KS/2021/0229/001-1 
Kommundirektörens beslut om att flytta Internservice från Fastighetsavdelningen till 
Kansliavdelningen och Kontaktcenter.  

KSFA/2021/0173/292-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för 
verksamhetslokaler för installationsbyte i Ösmo simhall. 

KS/2021/0012/022-4, KS/2021/0012/022-3, KS/2021/0012/022-2 
Enhetschefen vid Kontaktcenter beslut om förordnande av tf enhetschef vid Kontaktcenter under 
semesterperioden. 

KSFA/2021/0177/293-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningen beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för 
verksamhetslokaler för fasadmålning på Rosengården.   

KSFA/2021/0176/291-1 
Enhetschefen vid fastighetsavdelningen beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för 
verksamhetslokaler för fasadmålning på Breddals förskola. 

KSFA/2021/0161/287-1 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för verksamhetslokaler för 
ombyggnad av Ribbans kök.  

KSFA/2021/0162/291 
Fastighetschefens beslut att godkänna uppsägning av delar av hus E gymnasiet. 

KSFA/2021/0167/291-2 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för verksamhetslokaler för 
renovering av fyra klassrum i Gröndalsskolan. 

KFSA/2021/0169/291-1 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för verksamhetslokaler för 
byte av fläkt på IT-avdelningen på Nynäshamns gymnasium. 

KSFA/2021/0167/291-1 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för verksamhetslokaler för 
renovering av 2 klassrum på Gröndalsskolan. 

KSFA/2021/0175/291-1 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för verksamhetslokaler för 
byte av ventiler i värmesystemet på Gröndalsskolan. 
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KSFA/2021/0166/291-1 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen för verksamhetslokaler för 
renovering av kemisal på Nynäshamns gymnasium. 

KS/2021/0003/002-18 
Kommundirektörens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler, KS 
inventarier MoB 2021, för byte av stolar Kommunhuset sammanträdesrum Landsort och Örngrund 

KSFA/2021/0061/288-2 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om att ianspråkta medel för reinvestering för 
lägenhetsrenovering i Rosengården. 

KS/2016/0218/253-5 
Mark- och exploateringschefen har beslutat om att avslå ansökan om mark tillhörande del av 
fastigheten Själv 5:14 för jordbruksändamål.  

KS/2020/0466/261 
Mark- och exploateringschefen har tecknat nyttjanderättsavtal för parkeringsyta vid butiken på Torö 
Storbygården 1:229. 

KS/2021/0344/268 
Mark- och exploateringschefens beslut gällande förfrågan från Försvarsmakten om övningsmark. 

KSFA/2021/0181/291-1 
Fastighetschefen har beslutat att ianspråkta investeringsmedel ur investeringsramen för 
verksamhetslokaler för tillgänglighetsanpassning av Gröndalsskolans hemkunskapssal. 

KSFA/2021/0186/291-1 
Fastighetschefen har beslutat att ianspråkta medel ur investeringsmedel för verksamhetslokaler – 
Skola 21 – för att köpa sportboende av Nynäs Sportboende AB.  

KS/2021/0012/022-7 
Tf kommundirektör har beslutat om förordnande av tf personalchef v 28/2021. 

KS/2021/0012/022-5 
Kommundirektörens beslut om förordnande av tf kommundirektör och tjänsteman i beredskap under 
sommarsemesterperioden 2021. 

KSFA/2021/0192/291-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsramen för verksamhetslokaler – 
Skola 2021- för att bygga om Vita villan vid Kyrkskolan till ny hyresgäst.  

KSFA/2021/0100/291-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsramen verksamhetslokaler – Skola 
2021 – för att sätta upp en skiljevägg i klassrum på Tallbackaskolan.  

KSFA/2021/0182/291-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsramen verksamhetslokaler, 
planerat underhåll 2021 – för renovering av personalpentry Vanstaskolan. 

KSFA/2021/0187/291-1  
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
planerat underhåll 2021 – för att byta ut styrsystem på Gröndalsskolan. 
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KSFA/2021/0189/291-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
planerat underhåll 2021 – för att byta ut styr på Svandammsskolan.  

KSFA/2021/0188/292-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsram verksamhetslokaler – planerat 
underhåll 2021 – för att byta ut styr på Gröndalshallen.  

KSFA/2021/0120/299-3 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
planerat underhåll för att bygga en förbindelsegång mellan Sorunda brandstation och 
omklädningsrummet i den inhyrda boden.  

KSFA/2021/0183/291/1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsram verksamhetslokaler – skola 
2021 för att sätta upp en avskiljande vägg i tidigare familjecentralen Vanstaskolan.  

KSFA/2021/0194/291-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsram verksamhetslokaler, planerat 
underhåll 2021 för att byta aggregat, köldmedium, expansionsventiler m m på Gröndalsskolan.  

KSFA/2021/0191/296-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsram verksamhetslokaler, planerat 
underhåll 2021 för att asfaltera om övre plan vid Kommunförrådet.  

KSFA/2021/0185/251-1 
Tf fastighetschef har beslutat om ianspråktagande ur investeringsram verksamhetslokaler – planerat 
underhåll 2021 ommålning och byte av Naturskolans fasadpanel. 

KS/2021/0065/024-2 
Tf personalchef har beslutat om amorteringsplan för fordran. 

KS/2021/0065/024-3 
Tf personalchef har beslutat om amorteringsplan för fordran. 

KSFA/2021/0198/290-2 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om ianspråktagande ur investeringsram 
verksamhetslokaler, planerat underhåll 2021 komplettera taksäkerheten på Fjärdens förskola. 

KS/2021/0383/238-3 
Tf planeringschef har beslutat om föreläggande av komplettering av ansökan om marklov, Kängsta 
1:18. 

KS/2021/0345/149-2 
Kommundirektörens beslut gällande evenemangsansökan från Stadskärneföreningen för julmarknad 
2021.  

KS/2021/0345/149-3 
Kommundirektörens beslut gällande evenemangsansökan från Stadskärneföreningen för 
skärgårdsmarknad 2021.  
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KS/2021/0244/704-2 
Kommundirektörens beslut att inte lämna några remissvar på remiss av Hårdare regler för nya 
nikotinprodukter, S 2021/02982.  

KSFA/2021/0206/290-1 
Fastighetschefens beslut om ianspråktagande ur investeringsram, planerat underhåll 2021, 
komplettera staket på Hallängens förskola. 

KS/2013/9145/251-14 
Kommundirektörens beslut om återlämnande av pantbrev, Norr Enby 1:57, 1:65-86, 

KS/2021/0324/109-2 
Tf kommundirektörens beslut att inte avge något remissvar – remiss av förslag till principer för att 
utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027. 

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

______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 273/21

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Tf. planeringschef Alarik von Hofsten rapporterar från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen: 

- Ny planbeskedsansökan rörande Jursta 4:13 och 4:19.

- Utveckling av modell för prioriteringsgrunder.
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§ 274/21

Näringslivsfrågor 
Näringslivschef Nina Munters informerar om aktuella näringslivsfrågor: 

- Hållbarhetsprojekt Nynäshamn, just nu genomförs analyser av behoven i kommunen.

- Tillsammans med Södertörnskommunerna förs samtal om förbifart Södertörn.

- Kommunen har haft kontakt med handeln beträffande effekter från pandemin.

- Planering inför näringslivets galafest har påbörjats.

- Planerar företagarträffar inför hösten.
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§ 275/21

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar att: 

- Statens servicekontor tittar på lokalisering i för sitt kontor.

- Det går att se en ökning av antalet smittade i covid-19. Det finns smitta inom vissa verksamheter,
ingen smitta finns inom äldreomsorgen.

- Ett första möte har hållits med upphandling Södertörn om kvalificerad utredare beträffande
ärendet om kommundelning, kontakt har också tagits med SKR.
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§ 276/21

Vision 2040 - information 
Kommundirektör Carolina Pettersson påminner om utskickat material inför workshop om Vision 2040 
i september, materialet kommer att skickas ut igen. 
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§ 277/21 KS/2020/0079/001 

Övriga frågor 
1. Lena Dafgård (SN) önskar uppföljning och skriftlig redovisning av det väckta ärendet
daterat 2020-01-08: “Konsekvenser av indelningsändring”

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning, 
skriftligt svar ska inkomma till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) önskar uppföljning och skriftlig redovisning av det väckta ärendet daterat 2020-
01-08: “Konsekvenser av indelningsändring”. Det väckta ärendet biläggs protokollet som bilaga H.

Skickas till 
Akten 
Kanslichef 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-08-29

Uppföljning och skriftlig redovisning av vårt väckta ärende daterat 2020-01-08
“Konsekvenser av indelningsändring”

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti väckte ett ärende i Kommunstyrelsen 2020-01-08 om
Konsekvenser av indelningsändring - uppdrag om utredning. I ärendet yrkade vi att:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att beställa en heltäckande
utredning av konsekvenserna av en indelningsändring. Utredningen ska utföras av
Kammarkollegiet och utgå från scenarierna:

a. Kommundelarna Ösmo och Sorunda bildar ny kommun och kommundelen Torö
och orten Nynäshamn bildar ny kommun.

b. Kommundelen Sorunda bildar ny kommun och kommundelarna Ösmo och Torö
samt orten Nynäshamn bildar ny kommun.

c. Nynäshamns kommun slås ihop med Haninge kommun

2. Utredningen ska genomföras under 2020 och vara klar innan årets slut.

Enligt Kommunstyrelsens protokoll från 2020-01-16, § 21/20 Övriga frågor, blev Kommunstyrelsens
beslut “att överlämna ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.”

Vi vill gärna ha en skriftlig redovisning av denna beredning, eftersom revisorerna har påpekat att vi ska
ha skriftliga dokumenterade redovisningar i nämnderna.

Efter nästan ett års beredning, kom ärendet upp i Kommunstyrelsen 2020-12-17, § 326/20 Uppdrag om
utredning av kommunindelning. Enligt protokollet blev Kommunstyrelsens beslut följande:
“Kommunstyrelsen beslutat att genomföra en utredning på det sätt som föreslås i punkterna 1a och 1b i
det väckta ärendet.”

Det framgår av protokollet vid kommunstyrelsens sammanträde den 2021-06-16, att jag önskade en
uppföljning av kommundelningsutredning med frågor som bilades protokollet som bilaga H under “Övriga
frågor, § 236/21. Per Ranch (SN) önskade en återkoppling gällande förvaltningens kommunikation med
Kammarkollegiet. Enligt protokollet från detta sammanträde kommer förvaltningen återkoppla till
nämnden på sammanträdet efter sommaren (min kursivering).

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Bilaga H



På grund av detta, önskar Per Ranch och jag:

● en skriftlig redovisning av beredningen av ärendet från 2020-01-16--2020-12-17, eftersom
revisorerna har påpekat att vi ska ha skriftligt dokumenterade redovisningar i nämnderna

● en skriftlig redovisning av all kommunikation som kommunen har haft med Kammarkollegiet i
detta ärende. Det innebär att vi vill se en redovisning av både de frågor som kommunen har ställt
till Kammarkollegiet och de svar som Kammarkollegiet har givit till kommunen.

Eftersom vi saknar detta ärende på Kommunstyrelsens dagordning till sammanträdet den 2021-08-31 vill
vi tillföra detta ärende till dagordningen enligt kommunstyrelsens protokoll 2021-06-16.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i  Kommunstyrelsen,
i Kommunfullmäktige samt
i Barn- och utbildningsnämnden
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2. Bernt Månsson (V) önskar väcka ett ärende om att utlysa klimatnödläge.

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

Ärendet 
Bernt Månsson (V) önskar väcka ett ärende om att utlysa klimatnödläge. Det väckta ärendet biläggs 
protokollet som bilaga I. 

Skickas till 
Akten 
Kanslichef 



Ledamotsinitiativ 
Kommunstyrelsen Nynäshamn 2021-08-31 

Utlys klimatnödläge 

Flertalet politiker i Nynäshamn säger att klimatet är viktigt. Men utmaningarna vi står inför är så 
stora och brådskande att vi tyvärr ännu inte kan säga att vi gör det som krävs. 

I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 
1,5 grader. I nuläget tyder ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en 
katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader.  Klimatförändringarna måste behandlas som 
ett direkt hot mot livet på jorden. 

FN:s klimatpanel IPCC släppte 9 augusti 2021 en ny rapport som visar samma nedslående 
statistik att vi har ökande koldioxidutsläpp globalt och en allt mer prekär situation med global 
uppvärmning. 

Även vid en begränsad uppvärmning står Nynäshamn inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario 
för Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger 
in i Mälaren. Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att allvarliga infektionssjukdomar som 
borrelia, denguefeber och badsårsfeber kommer att hota medborgarnas hälsa. Risken för 
dödliga värmeböljor, översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på badvatten 
och luft blir allt sämre. En fjärdedel av Stockholms skärgård hotas försvinna med ökade 
havsnivåer, troligen redan under våra barns livstid. Klimatkrisen måste börja behandlas som 
den kris den faktiskt är. Vi kan inte vänta längre, vi måste ändra kurs. 

I hundratals städer och länder världen över har man utlyst ett klimatnödläge, och för en tid 
sedan blev Storbritannien först med att låta parlamentet göra det. Idén har framgångsrikt förts 
upp på agendan av klimatrörelsen Extinction Rebellion som vill använda ett sådant nödläge som 
startskott för en mer handlingskraftig omställning. 

Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning. Allt fler länder, 
städer och kommuner världen över deklarerar nu klimatnödläge och det är hög tid för 
Nynäshamns kommun att göra detsamma. En informationskampanj i samband med utlysningen 
av nödläget kan ha stor effekt. Syftet är att upplysa medborgarna om vad som görs från 
kommunens håll och vad de kan göra själva. Naturligtvis bör åtgärderna vara väl förankrade i 
den samlade klimatforskningen. 

Bilaga I



Vi föreslår därför kommunstyrelsen besluta: 

att Nynäshamns kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att 
världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. 
att Nynäshamns kommun i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör 
och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra. 
att Nynäshamns kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och 
internationell för att bygga upp kompetens och en best practice kring klimatarbetet. 
att Nynäshamns kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året 
och följa upp vidtagna åtgärder. 

Länk till svenska IPCC-rapporten (som SMHI ansvarar för och uppdateras regelbundet) 
www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc 

Bilaga: 
Den kompletta IPCC-rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” Climate Change 2021 - The 
Physical Science Basis 
  

För Vänsterpartiet i Nynäshamn   För Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn  

-------------------      ------------------- 
Bernt Månsson      Emma Solander 
Ledamot Kommunstyrelsen    Ersättare Kommunstyrelsen 
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§ 277 

3. Janice Boije Junerud (S) önskar information om när kommunstyrelsen kommer ha en 
temadag med temat vatten. 
Janice Boije Junerud (S) önskar information om när kommunstyrelsen kommer ha en temadag med 
temat vatten. Kommundirektör Carolina Petterson besvarar frågan, temadagen kommer hållas innan 
årsskiftet. 

 

4. Kommundirektören informerar om rekrytering 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om rekrytering av ny förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
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§ 278/21  

Den politiska rollen - workshop 13.00-17.00 
Workshopen är en del av uppdraget ”den politiska rollen”. Uppdraget ”den politiska rollen” är ett 
förändringsarbete som syftar till att utveckla och förbättra samtalsklimatet mellan förtroendevalda, 
samt mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Förändringsarbetet leds av en styrgrupp 
bestående av gruppledarna för de politiska partierna och kommundirektören.  

Workshopen kommer ledas av Mattias Norling, Lotta Andersson och Johan Åkesson från Vergenta. 

Agenda: 

- Introduktion samt presentation 
- Kommunorganisationen som ett ”system” och både demokrati- och serviceaktör 
- Roller och utmaningar vi ser idag (vår nämnd/förvaltning) 
- Förväntningar framåt – vad bör vi göra (vår nämnd/förvaltning) 
- Avslutning 
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