
 

PROTOKOLL Sida 1(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-06-02 
Anslaget sätts upp: 2022-06-02             Anslaget tas ned: 2022-06-24 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-06-02 klockan 09.00-10.30. 

Beslutande 
 Harry Bouveng (M)  
 Mikael Persson (L) 
 Patrik Isestad (S) 

 

  

Övriga deltagare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
 
Deltar på distans: 
Jenny Linné, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Claes Kilström, fastighetschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Linn Marsten, personalchef 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef  
Isa Eriksson, trafikstrateg § 117 
Emma Höglund, projektledare § 121 
Malin Qviberg, VA- och renhållningschef § 122 

 

  

 

Paragrafer 
§§ 109–126 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-06-02 klockan 11.00. 
 

Underskrifter 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Patrik Isestad (S) 
justerare 

 
 
 
 
Matilda Ekh 
sekreterare   
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 1(24) 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-06-02 klockan 09.00-10.30. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M) 
Mikael Persson (L) 
Patrik Isestad (S) 

Övriga deltagare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 

Deltar pa distans. 
Jenny Linne, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Claes Kilström, fastighetschef 
Dan Olen, ekonomichef 
Linn Marsten, personalchef 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Isa Eriksson, trafikstrateg § 117 
Emma Höglund, projektledare § 121 
Malin Qviberg, VA- och renhällningschef S 122 

Paragrafer 
§§ 109-126 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-06-02 klockan 11.00. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Patrik Isestad (S) 
justera re 

Matilda Ekh 
sekreterare 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-06-02 
Anslaget sätts upp: 2022-06-02 Anslaget tas ned: 2022-06-24 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Anslag 

Underskrift - - - - - - - - - - - -  Utdragsbestyrkande 
Matilda Ekh 



 

PROTOKOLL Sida 2(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 109/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 110/22 Taxa för offentliga toaletter  
§ 111/22 Svar på återremiss - Hemställan från AB Nynäshamnsbostäder om tillstånd att 

avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171, Stationshuset 
 

§ 112/22 Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB - 
Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 

 

§ 113/22 Avtal med Södertörns upphandlingsnämnd gällande gemensamt 
personuppgiftsanasvar för behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för 
beställning och fakturering - Proceedo 

 

§ 114/22 Möjliggöra förlikningsavtal för Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen  
§ 115/22 Samhällsbyggnadsstrategi  
§ 116/22 Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4  
§ 117/22 Avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73  
§ 118/22 Svar på remiss - Ansökan om tillstånd till deponi - och återvinningsverksamhet på 

del av Torp 14:1 i Nynäshamns kommun 
 

§ 119/22 Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län  
§ 120/22 Inkomna e-förslag  
§ 121/22  Information om utveckling av området kring gästhamnen  
§ 122/22 Information om VA-planen  
§ 123/22 Personalfrågor  
§ 124/22  Övriga frågor  
§ 125/22  Alkärrsplans Utvecklings AB  
§ 126/22  Nästa sammanträde 22 juni 2022 klockan 09.00  
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Innehällsförteckning 

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 109/22 Fastställande av dagordning 

§ 110/22 

§ 111/22 

§ 112/22 

§ 113/22 

§ 114/22 

§ 115/22 

§ 116/22 

§ 117/22 

§ 118/22 

§ 119/22 

§ 120/22 
§ 121/22 

§ 122/22 
§ 123/22 

§ 124/22 

§ 125/22 
§ 126/22 

Beslutspunkter 

Taxa för offentliga toaletter 

Svar på återremiss - Hemställan från AB Nynäshamnsbostäder om tillstånd att 
avyttra fastigheten Nynäshamn 2: 171, Stationshuset 

Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB - 
Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 

Avtal med Södertörns upphandlingsnämnd gällande gemensamt 
personuppgiftsanasvar för behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för 
beställning och fakturering - Proceedo 

Möjliggöra förlikningsavtal för Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen 

Samhällsbyggnadsstrategi 

Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4 

Avsiktsförklaring gällande ätgärdsvalsstudie för väg 73 

Svar på remiss - Ansökan om tillstånd till deponi - och återvinningsverksamhet på 
del av Torp 14:1 i Nynäshamns kommun 

Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län 

Inkomna e-förslag 

Information om utveckling av området kring gästhamnen 

Information om VA-planen 
Personalfrägor 
Övriga frågor 

Alkärrsplans Utvecklings AB 
Nästa sammanträde 22 juni 2022 klockan 09.00 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 3(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109/22 

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

1. Kanslichef Christian Wigren informerar om nya fördelningstal. 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 109–116, 118, 117, 119–122, 124, 123, 125–126.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 3(24) 

§ 109/22 

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

l. Kanslichef Christian Wigren informerar om nya fördelningstal. 

Ärendena hanterades i ordningen $$ 109-116, 118, 117, 119-122, 124, 123, 125-126. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 4(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110/22 KS/2022/0186/346 

Taxa för offentliga toaletter 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för besök på kommunens offentliga 
toaletter anslutna till VA-nätet ska vara 10 kronor per besök. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april 2022, § 99, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om taxa för kommunens offentliga toaletter anslutna till VA-nätet. För närvarande är det 
toaletterna i stadsparken, skateparken på Estö, centrum och hamnen som berörs. För att täcka 
kostnaderna föreslås att en avgift per besök tas ut på 10 kronor.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning förvaltar kommunens offentliga toaletter, 
förvaltningen har ett betalningssystem som också ger uppgifter om besöksfrekvens och vilka tider 
på dygnet som besöken sker. Uppgifter som ger förvaltningen information om i vilken omfattning 
och tidpunkt som städning bör ske för att kunna hålla bra service med rena toaletter. Uppgifterna 
kan även vägleda förvaltningen om eventuella öppettider behövs, öppettider som kan minska risken 
för skadegörelse. 
 
Betalning sker med kort och mynt. Toaletterna i centrum och hamnen är öppna dygnet runt. 
Toaletten i stadsparken är öppen 06.00-18.00 avgiftsfritt, 18.00-22.00 avgift och stängd 22.00-
06.00. Toaletten vid skateparken på Estö har öppet 08.00-18.00 avgiftsfritt, 18.00-22.00 avgift och 
stängd 22.00-08.00. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att dessa öppettider samt avgiftsfria 
tider inte planeras att ändras i dagsläget. Om tiderna behöver ändras framöver så beslutas det av 
förvaltningen i det enskilda fallet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för besök på kommunens offentliga 
toaletter anslutna till VA-nätet ska vara 10 kronor per besök. 

Beslutsunderlag 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-19, § 99 – Taxa för offentliga toaletter 
Tjänsteskrivelse samhällbyggnadsnämnden – Taxa för offentliga toaletter 

Skickas till 
Akten 
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§ 110/22 

Taxa för offentliga toaletter 

KS/2022/0186/346 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för besök på kommunens offentliga 
toaletter anslutna till VA-nätet ska vara 10 kronor per besök. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april 2022, § 99, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om taxa för kommunens offentliga toaletter anslutna till VA-nätet. För närvarande är det 
toaletterna i stadsparken, skateparken på Estö, centrum och hamnen som berörs. För att täcka 
kostnaderna föreslås att en avgift per besök tas ut på 10 kronor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning förvaltar kommunens offentliga toaletter, 
förvaltningen har ett betalningssystem som också ger uppgifter om besöksfrekvens och vilka tider 
på dygnet som besöken sker. Uppgifter som ger förvaltningen information om i vilken omfattning 
och tidpunkt som städning bör ske för att kunna hålla bra service med rena toaletter. Uppgifterna 
kan även vägleda förvaltningen om eventuella öppettider behövs, öppettider som kan minska risken 
för skadegörelse. 

Betalning sker med kort och mynt. Toaletterna i centrum och hamnen är öppna dygnet runt. 
Toaletten i stadsparken är öppen 06.00-18.00 avgiftsfritt, 18.00-22.00 avgift och stängd 22.00- 
06.00. Toaletten vid skateparken på Estö har öppet 08.00-18.00 avgiftsfritt, 18.00-22.00 avgift och 
stängd 22.00-08.00. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att dessa öppettider samt avgiftsfria 
tider inte planeras att ändras i dagsläget. Om tiderna behöver ändras framöver så beslutas det av 
förvaltningen i det enskilda fallet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för besök på kommunens offentliga 
toaletter anslutna till VA-nätet ska vara 10 kronor per besök. 

Besi utsu nderlag 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-19, $ 9 9 -  Taxa för offentliga toaletter 
Tjänsteskrivelse samhällbyggnadsnämnden - Taxa för offentliga toaletter 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 5(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111/22 KS/2021/0461/253 

Svar på återremiss - Hemställan från AB Nynäshamnsbostäder 
om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171, 
Stationshuset 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 

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

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-10 § 38 beslutade fullmäktige att 
minoritetsåterremittera ärendet om avyttrande av fastigheten Nynäshamn 2:171. I återremissen 
begärdes följande underlag: 
1. ekonomisk beskrivning beträffande fastighetens ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, 
uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad. 
2. konsekvensbeskrivning av en försäljning med kommentarer från styrelsen i Nynäshamnsbostäder, 
hyresgäster (företag eller privatpersoner), samt hyresgästföreningen. 
3. värdering av fastigheten av två eller tre auktoriserade mäklare. 
4. redovisa utredningarna om havsnivåhöjning, dagvattenutredning och de geotekniska 
utredningarna. 
samt: 
5. att fastigheten 2:171 Stationshuset inte bjuds ut till försäljning förrän tidigast när 
planprogrammet är avslutat och om Nynäshamnsbostäder AB fortfarande vill sälja fastigheten. 
 
I bilagan Värderingsutlåtande 1 där Newsecs värdering av fastigheten ingår redovisas fastighetens 
ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad 
(KS/2021/0461/253–11). Den andra värderingen har genomförts av Husman Hagberg Nynäshamn 
och återfinns i bilagan Värderingsutlåtande 2 (KS/2021/0461/253–12). 
  
AB Nynäshamnsbostäder har inkommit med svar på återremissen där de beskriver att Nynäshamn 
2:171 inte har ett strategiskt värde för bolaget samt att ägande och förvaltning av kommersiella 
lokaler inte utgör bolagets prioriterade verksamhet. Enligt ägardirektivet utgör bolagets 
huvudsakliga verksamhet av byggande, ägande och förvaltning av hyreslägenheter. Beträffande den 
av fullmäktige begärda konsekvensbeskrivningen med kommentarer från hyresgäster och 
hyresgästförening anser AB Nynäshamnsbostäder att det inte är affärsmässigt försvarbart att lämna 
sådana uppgifter. AB Nynäshamnsbostäder beslutade enhälligt på sitt styrelsemöte den 2021-09-27 
om hemställan att få sälja fastigheten Nynäshamn 2:171. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 
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§ 111/22 KS/2021/0461/253 

Svar pa äterremiss - Hemställan fran AB Nynäshamnsbostäder 
om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2: 171, 
Stationsh uset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2: 171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 

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

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-10 S 38 beslutade fullmäktige att 
minoritetsäterremittera ärendet om avyttrande av fastigheten Nynäshamn 2: 171. I återremissen 
begärdes följande underlag: 
l. ekonomisk beskrivning beträffande fastighetens ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, 
uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad. 
2. konsekvensbeskrivning av en försäljning med kommentarer från styrelsen i Nynäshamnsbostäder, 
hyresgäster (företag eller privatpersoner), samt hyresgästföreningen. 
3. värdering av fastigheten av två eller tre auktoriserade mäklare. 
4. redovisa utredningarna om havsnivähöjning, dagvattenutredning och de geotekniska 
utredningarna. 
samt: 
5. att fastigheten 2: 171 Stationshuset inte bjuds ut till försäljning förrän tidigast när 
planprogrammet är avslutat och om Nynäshamnsbostäder AB fortfarande vill sälja fastigheten. 

I bilagan Värderingsutlätande 1 där Newsecs värdering av fastigheten ingår redovisas fastighetens 
ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad 
(KS/2021/0461/253-11). Den andra värderingen har genomförts av Husman Hagberg Nynäshamn 
och återfinns i bilagan Värderingsutlätande 2 (KS/2021/0461/253-12). 

AB Nynäshamnsbostäder har inkommit med svar på återremissen där de beskriver att Nynäshamn 
2:171 inte har ett strategiskt värde för bolaget samt att ägande och förvaltning av kommersiella 
lokaler inte utgör bolagets prioriterade verksamhet. Enligt ägardirektivet utgör bolagets 
huvudsakliga verksamhet av byggande, ägande och förvaltning av hyreslägenheter. Beträffande den 
av fullmäktige begärda konsekvensbeskrivningen med kommentarer från hyresgäster och 
hyresgästförening anser AB Nynäshamnsbostäder att det inte är affärsmässigt försvarbart att lämna 
sådana uppgifter. AB Nynäshamnsbostäder beslutade enhälligt på sitt styrelsemöte den 2021-09-27 
om hemställan att få sälja fastigheten Nynäshamn 2:171. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2: 171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 6(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att AB Nynäshamnsbostäder ska besvara 
de frågor som inte besvarades i remissvaret. 

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

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
1. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Värderingsutlåtande 1 
Värderingsutlåtande 2 
Remissvar från AB Nynäshamnsbostäder 
NYBO – beslut att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 
Beslut - KF § 38 2022-03-10 
Bilaga A – Socialdemokraterna 
Bilaga B – Sorundanet 
Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 6(24) 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att AB Nynäshamnsbostäder ska besvara 
de frågor som inte besvarades i remissvaret. 

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

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
l. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
l. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Värderingsutlätande 1 
Värderingsutlätande 2 
Remissvar från AB Nynäshamnsbostäder 
NYBO - beslut att avyttra fastigheten Nynäshamn 2: 171 
Beslut - KF § 38 2022-03-10 
Bilaga A - Socialdemokraterna 
Bilaga B - Sorundanet 
Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 7(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112/22 KS/2022/0209/106 

Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens 
Försäkrings AB - Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-
Bro 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Ärendet 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 
kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl 
anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF 
står under Finansinspektionens tillsyn.  
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse 
att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.  

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets 
aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda som aktieägare 
och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission 
med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Beslutsunderlag 
A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer  
B. Aktieägarförteckning  
C. Bolagsordning  
D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02  
E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07  
F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB  
G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB  
H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG)  

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 7(24) 

§ 112/22 KS/2022/0209/106 

Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens 
Försäkrings AB - Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands- 
Bro 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 

Ärendet 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 
kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl 
anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF 
står under Finansinspektionens tillsyn. 

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse 
att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF. 

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets 
aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare 
och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission 
med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 

Besi utsu nderlag 
A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer 
B. Aktieägarförteckning 
C. Bolagsordning 
D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02 
E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07 
F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB 
G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 
H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG) 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 8(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/22 KS/2020/0461/004 

Avtal med Södertörns upphandlingsnämnd gällande 
gemensamt personuppgiftsanasvar för behandling som sker i 
kommunens e-handelstjänst för beställning och fakturering - 
Proceedo 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna förslag till avtal med Södertörns upphandlingsnämnd avseende gemensamt 
personuppgiftsansvar för den behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för 
beställning och fakturering. 

2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna det aktuella avtalet. 

Ärendet 
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel nämnd, stiftelse, förening eller aktiebolag) 
som bestämmer för vilka ändamål som personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska 
gå till. Om flera aktörer tillsammans bestämmer ändamål och medel för en behandling av 
personuppgifter kan de anses vara gemensamt personuppgiftsansvariga, vilket framgår av 
definitionen i artikel 4.7 samt artikel 26 GDPR.  
 
Kravet på gemensamt beslutande om ändamål och medel innebär inte att de inblandade aktörerna 
måste ha lika stor inverkan på besluten om ändamålen för och medel för behandlingen. Det är 
tillräckligt att en aktör i eget syfte påverkar behandlingen av personuppgifter, och därigenom bidrar 
till att bestämma ändamål och medel för behandlingen. Det krävs inte heller att var och en av de 
inblandade aktörerna har åtkomst till de aktuella personuppgifterna.  
Enligt artikel 26.1 GDPR ska gemensamt personuppgiftsansvariga under öppna former fastställa sitt 
respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR, särskilt vad gäller utövandet av den 
registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla information. Detta ska 
ske genom ett så kallat inbördes arrangemang mellan parterna. Enligt artikel 26.2 GDPR ska det 
arrangemang som avses i punkt 1 på lämpligt sätt återspegla de gemensamt 
personuppgiftsansvarigas respektive roller och förhållanden gentemot registrerade. Det väsentliga 
innehållet i arrangemanget ska slutligen också göras tillgängligt för den registrerade.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna förslag till avtal med Södertörns upphandlingsnämnd avseende gemensamt 
personuppgiftsansvar för den behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för 
beställning och fakturering. 

2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna det aktuella avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal vid gemensamt personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter som sker i 
kommunens e-handelstjänst för beställning och fakturering – Proceedo 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 8(24) 

§ 113/22 KS/2020/0461/004 

Avtal med Södertörns upphandlingsnämnd gällande 
gemensamt personuppgiftsanasvar för behandling som sker i 
kommunens e-handelstjänst för beställning och fakturering - 
Proceedo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. godkänna förslag till avtal med Södertörns upphandlingsnämnd avseende gemensamt 
personuppgiftsansvar för den behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för 
beställning och fakturering. 

2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna det aktuella avtalet. 

Ärendet 
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel nämnd, stiftelse, förening eller aktiebolag) 
som bestämmer för vilka ändamål som personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska 
gå till. Om flera aktörer tillsammans bestämmer ändamål och medel för en behandling av 
personuppgifter kan de anses vara gemensamt personuppgiftsansvariga, vilket framgår av 
definitionen i artikel 4.7 samt artikel 26 GDPR. 

Kravet på gemensamt beslutande om ändamål och medel innebär inte att de inblandade aktörerna 
måste ha lika stor inverkan på besluten om ändamålen för och medel för behandlingen. Det är 
tillräckligt att en aktör i eget syfte påverkar behandlingen av personuppgifter, och därigenom bidrar 
till att bestämma ändamål och medel för behandlingen. Det krävs inte heller att var och en av de 
inblandade aktörerna har åtkomst till de aktuella personuppgifterna. 
Enligt artikel 26.1 GDPR ska gemensamt personuppgiftsansvariga under öppna former fastställa sitt 
respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR, särskilt vad gäller utövandet av den 
registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla information. Detta ska 
ske genom ett så kallat inbördes arrangemang mellan parterna. Enligt artikel 26.2 GDPR ska det 
arrangemang som avses i punkt l på lämpligt sätt återspegla de gemensamt 
personuppgiftsansvarigas respektive roller och förhållanden gentemot registrerade. Det väsentliga 
innehållet i arrangemanget ska slutligen också göras tillgängligt för den registrerade. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. godkänna förslag till avtal med Södertörns upphandlingsnämnd avseende gemensamt 
personuppgiftsansvar för den behandling som sker i kommunens e-handelstjänst för 
beställning och fakturering. 

2. Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna det aktuella avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal vid gemensamt personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter som sker i 
kommunens e-handelstjänst för beställning och fakturering - Proceedo 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 9(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114/22 MSN/2017/0272/291 

Möjliggöra förlikningsavtal för Tillgänglighetsanpassning av 
Gröndalshallen 
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 § 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

1. ingå förlikningsavtal upp till  med PO service Bygg o måleri AB, 556161–
4206, för tvisten om entreprenaden Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen.  

2.  utfärda fullmakter till representanter på Pontarius AB, 
556739–5263, för att föra Nynäshamns kommuns talan i tvisten T 6230–21 och 
ingående av förlikningsavtalet.   

 
 

 

Ärendet 
2019-04-17 ingick Nynäshamns kommun ett avtal med PO service bygg o måleri AB, via Södertörns 
upphandlingsnämnd (SUN 2019/24), kallat Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen. 
Entreprenören skulle tillgänglighetsanpassa Gröndalshallen samt genomföra ombyggnader och 
omfattande renovering av Gröndalshallen.  
 
Entreprenaden blev försenad och Nynäshamns kommun ställde viteskrav för 7 veckors försening. 
Förberedande förhandlingar har hållits i rätten men huvudförhandlingen som skulle hållits 10-11 maj 
2022 ställdes in av tingsrätten då domaren inte kunde närvara. Ett nytt försök ska därför göras för 
att nå ett förlikningsavtal och Nynäshamns kommuns ombud, Pontarius AB, behöver mandat att 
förhandla för nämndens räkning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

1. ingå förlikningsavtal upp till  med PO service Bygg o måleri AB, 556161-
4206, för tvisten om entreprenaden Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen.  

2. utfärda fullmakter till representanter på Pontarius AB, 
556739-5263, för att föra Nynäshamns kommuns talan i tvisten T 6230-21 och ingående 
av förlikningsavtalet.   

 
 

 

Beslutsunderlag 
MSN/2017/0271/291-57 stämningsansökan 

Skickas till 
Akten 
Fastighetschef 
Projektenhetens enhetschef 
Pontarius AB 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 9(24) 

§ 114/22 MSN/2017 /0272/291 

Möjliggöra förlikningsavtal för Tillgänglighetsanpassning av 
Gröndalshallen 
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 § 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

l. ingå förlikningsavtal upp till  med PO service Bygg o måleri AB, 556161- 
4206, för tvisten om entreprenaden Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen. 

2.  utfärda fullmakter till representanter på Pontarius AB, 
556739-5263, för att föra Nynäshamns kommuns talan i tvisten T 6230-21 och 
ingående av förlikningsavtalet. 

 

Ärendet 
2019-04-17 ingick Nynäshamns kommun ett avtal med PO service bygg o måleri AB, via Södertörns 
upphandlingsnämnd (SUN 2019/24), kallat Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen. 
Entreprenören skulle tillgänglighetsanpassa Gröndalshallen samt genomföra ombyggnader och 
omfattande renovering av Gröndalshallen. 

Entreprenaden blev försenad och Nynäshamns kommun ställde viteskrav för 7 veckors försening. 
Förberedande förhandlingar har hållits i rätten men huvudförhandlingen som skulle hällits 10-11 maj 
2022 ställdes in av tingsrätten då domaren inte kunde närvara. Ett nytt försök ska därför göras för 
att nå ett förlikningsavtal och Nynäshamns kommuns ombud, Pontarius AB, behöver mandat att 
förhandla för nämndens räkning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

l. ingå förlikningsavtal upp till  med PO service Bygg o måleri AB, 556161- 
4206, för tvisten om entreprenaden Tillgänglighetsanpassning av Gröndalshallen. 

2. utfärda fullmakter till representanter på Pontarius AB, 
556739-5263, för att föra Nynäshamns kommuns talan i tvisten T 6230-21 och ingående 
av förlikningsavtalet. 

 

Besi utsu nderlag 
MSN/2017 /0271/291-57 stämningsansökan 

Skickas till 
Akten 
Fastig hetschef 
Projektenhetens enhetschef 
Pontarius AB 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 10(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/22 KS/2022/0158/200 

Samhällsbyggnadsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

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

Ärendet 
Kommunen har en portfölj med samhällsbyggnadsprojekt som i nuläget omfattar 85 parallella 
projekt. Projekten i portföljen är sådana projekt som involverar två eller flera förvaltningar och 
spänner från idé och initieringsskede till genomförande. Portföljen benämns internt projektlistan. 
Förvaltningens samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprojekt reviderar årligen en klassificering av 
projekten i olika prioritetsklasser från 1 till 4. I april 2022 godkändes förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi av Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. 

Kommunens projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt innehåller fler parallella projekt än vad 
organisationen klarar av att driva på ett rationellt och tidseffektivt sätt. Effekten blir att projekt tar 
längre tid än nödvändigt eller försätts i viloläge. Det stod också klart att de volymer av framför allt 
bostäder som planeras överstiger de volymer krävs enligt vad kommunens egen 
befolkningstillväxtprognos anger. Parallellt finns det brist på byggbar mark för verksamheter. 
Samhällsbyggnadsstrategin är tänkt att utgöra verktyg och metod för att systematiskt och tydligt 
prioritera bland pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt. 
 
Detta ärende tillsammans med bilagt förslag till samhällsbyggnadsstrategi utgör resultatet av ovan 
nämnda uppdrag. Ärendet behandlades på fastighets- och investeringsutskottet den 7 april 2022. 
Utskottet beslutade enhälligt att ställa sig bakom förslaget. Kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt näringslivs- och arbetslivsnämnden är alla påverkade av hur 
prioriteringen kommer att se ut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förslag till Samhällsbyggnadsstrategi  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 10(24) 

§ 115/22 

Samhällsbyggnadsstrategi 

KS/2022/0158/200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

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

Ärendet 
Kommunen har en portfölj med samhällsbyggnadsprojekt som i nuläget omfattar 85 parallella 
projekt. Projekten i portföljen är sådana projekt som involverar två eller flera förvaltningar och 
spänner från ide och initieringsskede till genomförande. Portföljen benämns internt projektlistan. 
Förvaltningens samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprojekt reviderar årligen en klassificering av 
projekten i olika prioritetsklasser från l till 4. I april 2022 godkändes förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi av Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. 

Kommunens projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt innehåller fler parallella projekt än vad 
organisationen klarar av att driva på ett rationellt och tidseffektivt sätt. Effekten blir att projekt tar 
längre tid än nödvändigt eller försätts i viloläge. Det stod också klart att de volymer av framför allt 
bostäder som planeras överstiger de volymer krävs enligt vad kommunens egen 
befolkningstillväxtprognos anger. Parallellt finns det brist på byggbar mark för verksamheter. 
Samhällsbyggnadsstrategin är tänkt att utgöra verktyg och metod för att systematiskt och tydligt 
prioritera bland pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt. 

Detta ärende tillsammans med bilagt förslag till samhällsbyggnadsstrategi utgör resultatet av ovan 
nämnda uppdrag. Ärendet behandlades på fastighets- och investeringsutskottet den 7 april 2022. 
Utskottet beslutade enhälligt att ställa sig bakom förslaget. Kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt näringslivs- och arbetslivsnämnden är alla påverkade av hur 
prioriteringen kommer att se ut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förslag till Samhällsbyggnadsstrategi 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 11(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 11(24) 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 12(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116/22 KS/2021/0447/214 

Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Boeno Sverige har ansökt om planbesked för delar av fastigheterna Torp 5:7 och Hoxla 3:4. Syftet 
är att uppföra cirka 35 bostäder i friliggande enbostadshus samt radhus. Bostäderna föreslås 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Fastigheterna är inte planlagda men ligger i anslutning till detaljplan DP854, antagen 2015. Där har 
ett tjugotal bostäder uppförts sedan planens antagande. Fastigheterna omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården. Föreslagen bebyggelse placeras på jordbruksmark.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av följande alternativ: 

1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked.  
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge planbesked för fastigheterna Torp 5:7 och Hoxla 3:4. 
Detaljplanen ska pröva en mindre omfattande bebyggelse än vad ansökan anger. En ny 
detaljplan beräknas kunna antas tidigast år 2027. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 

Skickas till 
Akten  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 12(24) 

§ 116/22 

Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4 

KS/2021/0447/214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Boeno Sverige har ansökt om planbesked för delar av fastigheterna Torp 5:7 och Hoxla 3:4. Syftet 
är att uppföra cirka 35 bostäder i friliggande enbostadshus samt radhus. Bostäderna föreslås 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

Fastigheterna är inte planlagda men ligger i anslutning till detaljplan DP854, antagen 2015. Där har 
ett tjugotal bostäder uppförts sedan planens antagande. Fastigheterna omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården. Föreslagen bebyggelse placeras på jordbruksmark. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av följande alternativ: 

l. Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge planbesked för fastigheterna Torp 5:7 och Hoxla 3:4. 
Detaljplanen ska pröva en mindre omfattande bebyggelse än vad ansökan anger. En ny 
detaljplan beräknas kunna antas tidigast år 2027. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 13(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117/22 KS/2022/0208/319 

Avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73. 
2. Bemyndiga avdelningschef för Planering och hållbarhet att underteckna avsiktsförklaringen i 

kommunens namn. 

Ärendet 
Väg 73 är ett av huvudstråken i Stockholmsregionens transportsystem och har flera viktiga 
funktioner. Det är idag bristande framkomlighet på i huvudsak på vägens norra delar, vilket medför 
köer samt kapacitetsproblem. Kommunerna längs vägstråket planerar för en omfattande bostads- 
och verksamhetsexploatering som väntas leda till en ökad efterfrågan på vägkapacitet. 

Till följd av trafikintensiteten på väg 73 finns ett flertal miljörelaterade problem såsom barriärer, 
buller- och luftkvalitetsproblem längs stråket. Det finns vidare brister i gång- och cykelkopplingar 
såväl längs med som tvärs vägen. Trafikverket beslutade våren 2017 att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för väg 73 mellan Nynäshamns hamn i söder till anslutning mot Södra länken (väg 
75) i norr 

Åtgärdsvalsstudien har genomförts i samverkan med Region Stockholm Trafikförvaltningen samt 
kommunerna Huddinge, Haninge, Stockholm, Tyresö, Nacka och Nynäshamn. Syftet med studien är 
att parterna ska komma överens om vilken/vilka funktioner stråket för väg 73 ska ha idag och i 
framtiden. Med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, RUFS 2050 och Trafikverkets 
framkomlighetsprogram har projektmål samt tillhörande delmål för åtgärdsvalsstudien tagits fram. 
Dessa är:  

1. Väg 73 ska stödja en sammanhållen region samt utgöra en strategisk väglänk till 
Nynäshamns hamn och Norvik  

2. Andelen hållbara resor i stråket ska öka 
3. Klimat-, miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken ska minimeras 
4. Barriäreffekterna för djur, natur och människor ska minska 
5. Stråket ska ha en god trafiksäkerhet 
6. Stråket ska stödja en socialt hållbar utveckling 

 
Avsiktsförklaringen beskriver i huvudsak avsikterna och formerna för åtgärden Samverkansforum  
för väg 73 som kräver ett gemensamt engagemang från alla parter i avsiktsförklaringen. Syftet med 
samverkansforumet för väg 73 är att parterna via en gemensam plattform ska samarbeta kring 
infrastruktur-, stadsbyggnads-, hälso- och miljöfrågor som berör stråket för väg 73. Bilagan med 
åtgärder utgör utgångspunkt för det fortsatta arbetet i samverkansforumet. Det är Trafikverket som 
sammankallar och leder arbetet och övriga parter deltar aktivt. En årlig plan tas fram som förankras 
i respektive organisation. Samverkansforumet ska genomföras under en femårsperiod och därefter 
får parterna besluta om en eventuell fortsättning. 
 
Arbetet med avsiktsförklaringen påbörjades 2019 i samband med att åtgärdsvalsstudien avslutades. 
På grund av pandemin avstannade arbetet och avsiktsförklaringen signeras först 2022. Det innebär 
att vissa åtgärder i bilagan inte längre är aktuella eller har förändrats något i innehåll och omfång. 
En uppgift för samverkansforum är att uppdatera och revidera bilagan. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 13(24) 

§ 117/22 KS/2022/0208/319 

Avsiktsförklaring gällande ätgärdsvalsstudie för väg 73 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande ätgärdsvalsstudie för väg 73. 
2. Bemyndiga avdelningschef för Planering och hållbarhet att underteckna avsiktsförklaringen i 

kommunens namn. 

Ärendet 
Väg 73 är ett av huvudstråken i Stockholmsregionens transportsystem och har flera viktiga 
funktioner. Det är idag bristande framkomlighet på i huvudsak på vägens norra delar, vilket medför 
köer samt kapacitetsproblem. Kommunerna längs vägstråket planerar för en omfattande bostads- 
och verksamhetsexploatering som väntas leda till en ökad efterfrågan på vägkapacitet. 

Till följd av trafikintensiteten på väg 73 finns ett flertal miljörelaterade problem såsom barriärer, 
buller- och luftkvalitetsproblem längs stråket. Det finns vidare brister i gång- och cykelkopplingar 
såväl längs med som tvärs vägen. Trafikverket beslutade våren 2017 att genomföra en 
ätgärdsvalsstudie för väg 73 mellan Nynäshamns hamn i söder till anslutning mot Södra länken (väg 
75) i norr 

Åtgärdsvalsstudien har genomförts i samverkan med Region Stockholm Trafikförvaltningen samt 
kommunerna Huddinge, Haninge, Stockholm, Tyresö, Nacka och Nynäshamn. Syftet med studien är 
att parterna ska komma överens om vilken/vilka funktioner stråket för väg 73 ska ha idag och i 
framtiden. Med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, RUFS 2050 och Trafikverkets 
framkomlighetsprogram har projektmål samt tillhörande delmål för ätgärdsvalsstudien tagits fram. 
Dessa är: 

l. Väg 73 ska stödja en sammanhållen region samt utgöra en strategisk väglänk till 
Nynäshamns hamn och Norvik 

2. Andelen hållbara resor i stråket ska öka 
3. Klimat-, miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken ska minimeras 

4. Barriäreffekterna för djur, natur och människor ska minska 
5. Stråket ska ha en god trafiksäkerhet 
6. Stråket ska stödja en socialt hållbar utveckling 

Avsiktsförklaringen beskriver i huvudsak avsikterna och formerna för åtgärden Samverkansforum 
för väg 73som kräver ett gemensamt engagemang från alla parter i avsiktsförklaringen. Syftet med 
samverkansforumet för väg 73 är att parterna via en gemensam plattform ska samarbeta kring 
infrastruktur-, stadsbyggnads-, hälso- och miljöfrågor som berör stråket för väg 73. Bilagan med 
åtgärder utgör utgångspunkt för det fortsatta arbetet i samverkansforumet. Det är Trafikverket som 
sammankallar och leder arbetet och övriga parter deltar aktivt. En årlig plan tas fram som förankras 
i respektive organisation. Samverkansforumet ska genomföras under en femårsperiod och därefter 
får parterna besluta om en eventuell fortsättning. 

Arbetet med avsiktsförklaringen påbörjades 2019 i samband med att ätgärdsvalsstudien avslutades. 
På grund av pandemin avstannade arbetet och avsiktsförklaringen signeras först 2022. Det innebär 
att vissa åtgärder i bilagan inte längre är aktuella eller har förändrats något i innehåll och omfång. 
En uppgift för samverkansforum är att uppdatera och revidera bilagan. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 14(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande åtgärdsvalsstudie för väg 73. 
2. Bemyndiga avdelningschef för Planering och hållbarhet att underteckna avsiktsförklaringen i 

kommunens namn. 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring för väg 73 
Bilaga till avsiktsförklaring ÅVS väg 73  

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 14(24) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

l. Godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande ätgärdsvalsstudie för väg 73. 
2. Bemyndiga avdelningschef för Planering och hållbarhet att underteckna avsiktsförklaringen i 

kommunens namn. 

Besi utsu nderlag 
Avsiktsförklaring för väg 73 
Bilaga till avsiktsförklaring ÅVS väg 73 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 15(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118/22 KS/2018/0277/436 

Svar på remiss - Ansökan om tillstånd till deponi - och 
återvinningsverksamhet på del av Torp 14:1 i Nynäshamns 
kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 
2. Lena Dafgårds (SN) väckta ärende om att avslå förslaget med den tilltänka deponin 
(KS/2018/0277/436–32) ses som avslutat. 

Ärendet 
JEM-WE söker tillstånd till att etablera verksamhet för deponering av inert avfall samt 
återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, Nynäshamns kommun, cirka 500 meter 
söder om Grödby tätort. Verksamheten planeras i ett skogsområde som nyttjas för skogsbruk och 
det finns ingen verksamhet etablerad på platsen sedan tidigare.  

Enligt tillståndsansökan är syftet med verksamheten att ta emot inert avfall för deponering samt 
icke-farligt avfall m.m. för återvinning genom sortering och behandling. Målsättningen är att 
återvinna så stor mängd som möjligt av materialet genom bland annat sortering/siktning, krossning 
eller tvättning.  

Det totala verksamhetsområdet uppgår till cirka 14 hektar varav cirka 6 hektar planeras nyttjas för 
deponi och resterande ytor för till exempel mottagning och kontroll, sortering och behandling, 
lagring i väntan på behandling/deponering, färdiga upplag, bullervallar och vägar. I områdets 
sydöstra del planeras ett vattenhanteringssystem för att omhänderta dag- och lakvatten från 
verksamheten.  

Bolaget kommer att ansöka om en maximal hantering av 250 000 ton per år vilket innefattar 
100 000 ton inert avfall och 150 000 ton övrigt material. Antalet transporter vid en sådan  
omfattning blir 33 enkeltransporter per dag och därmed 66 transporter tur och retur, baserat på  
253 arbetsdagar och en medellastvikt på cirka 30 ton per ekipage.  

Ansökan anger vidare att den planerade verksamheten innebär att andelen tung trafik lokalt 
kommer att öka jämfört med dagens nivåer. Trafikens påverkan i omgivningen och olycksrisken 
längs med tillfartsvägar kommer att öka till följd av verksamheten. Ökningen av tung trafik medför 
förhöjda utsläpp och kan upplevas som störande för närboende på grund av buller, damning och 
antalet transporter.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på tillägget att Lena Dafgårds (SN) väckta ärende om att avslå förslaget med 
den tilltänka deponin (KS/2018/0277/436–32) ses som avslutat. 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 15(24) 

§ 118/22 KS/2018/0277 /436 

Svar på remiss - Ansökan om tillstånd till deponi - och 
återvinningsverksamhet på del av Torp 14: l i Nynäshamns 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
l. anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 
2. Lena Dafgrds (SN) väckta ärende om att avslå förslaget med den tilltänka deponin 
(KS/2018/0277/436-32) ses som avslutat. 

Ärendet 
JEM-WE söker tillstånd till att etablera verksamhet för deponering av inert avfall samt 
ätervinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, Nynäshamns kommun, cirka 500 meter 
söder om Grödby tätort. Verksamheten planeras i ett skogsområde som nyttjas för skogsbruk och 
det finns ingen verksamhet etablerad på platsen sedan tidigare. 

Enligt tillståndsansökan är syftet med verksamheten att ta emot inert avfall för deponering samt 
icke-farligt avfall m.m. för återvinning genom sortering och behandling. Målsättningen är att 
återvinna så stor mängd som möjligt av materialet genom bland annat sortering/siktning, krossning 
eller tvättning. 

Det totala verksamhetsområdet uppgår till cirka 14 hektar varav cirka 6 hektar planeras nyttjas för 
deponi och resterande ytor för till exempel mottagning och kontroll, sortering och behandling, 
lagring i väntan på behandling/deponering, färdiga upplag, bullervallar och vägar. I områdets 
sydöstra del planeras ett vattenhanteringssystem för att omhänderta dag- och lakvatten från 
verksa m heten. 

Bolaget kommer att ansöka om en maximal hantering av 250 000 ton per år vilket innefattar 
100 000 ton inert avfall och 150 000 ton övrigt material. Antalet transporter vid en sådan 
omfattning blir 33 enkeltransporter per dag och därmed 66 transporter tur och retur, baserat på 
253 arbetsdagar och en medellastvikt på cirka 30 ton per ekipage. 

Ansökan anger vidare att den planerade verksamheten innebär att andelen tung trafik lokalt 
kommer att öka jämfört med dagens nivåer. Trafikens påverkan i omgivningen och olycksrisken 
längs med tillfartsvägar kommer att öka till följd av verksamheten. Ökningen av tung trafik medför 
förhöjda utsläpp och kan upplevas som störande för närboende på grund av buller, damning och 
antalet transporter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga kommunens yttrande som remissvar. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på tillägget att Lena Dafgärds (SN) väckta ärende om att avslå förslaget med 
den tilltänka deponin (KS/2018/0277/436-32) ses som avslutat. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 16(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunens yttrande 
Tillståndsansökan, Jem-We AB 
Teknisk beskrivning, bilaga 1 
Samrådsredogörelse, bilaga 2 
Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 3 
Beräkning av säkerhet, bilaga 4 
Komplettering 2021-01-15 
Komplettering 2021-06-24 
Komplettering 2022-04-21 
 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 16(24) 

Beslutsunderlag 
Kommunens yttrande 
Tillståndsansökan, Jem-We AB 
Teknisk beskrivning, bilaga l 
Samrådsredogörelse, bilaga 2 
Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 3 
Beräkning av säkerhet, bilaga 4 
Komplettering 2021-01-15 
Komplettering 2021-06-24 
Komplettering 2022-04-21 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 17(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119/22 KS/2022/0159/400 

Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med en konsekvensanalys av hur masshantering och masshanteringsplanen påverkar Nynäshamns 
kommun. 

Ärendet 
Länsstyrelsen, Regional Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm stad har genom ett 
gemensamt projekt tagit fram en regional masshanteringsplan för Stockholms län. Syftet med 
planen är att skapa förutsättningar för en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet 
samt en regional samsyn om åtgärder för att uppnå en sådan hantering. Planen ska även bidra till 
att miljö- och klimatpåverkan från masshantering minskar.  
 
Den regionala masshanteringsplanen ska utgöra ett underlag vid regional och kommunal planering, 
samt vid samverkan kring masshantering mellan olika aktörer. Den ger en grund för en gemensam 
strategi med effektmål och övergripande åtgärder som identifierats som ett första steg för att kunna 
uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv masshantering i länet. Avsikten är att alla berörda aktörer 
ska fatta beslut om att ställa sig bakom planens mål och åtgärder. 
 
I arbetet med att ta fram masshanteringsplanen har hinder, möjligheter och åtgärder för en mer 
cirkulär masshantering identifierats i dialog och workshops med representanter från Länsstyrelsen, 
Region Stockholm, STORSHLM, Trafikverket och Stockholm stad, samt kommuner, 
branschorganisationer och företag. Nynäshamns kommun har nu beretts möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslaget.    

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

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta för egen del att ge förvaltningen i uppdrag 
att återkomma med en konsekvensanalys av hur masshantering och masshanteringsplanen påverkar 
Nynäshamns kommun.  

Beslutsunderlag 
Remiss – Regional masshantering för Stockholms län 

Skickas till 
Akten 
Planerings- och hållbarhetschef  
Trafikstrateg 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 17(24) 

§ 119/22 KS/2022/0159/400 

Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga l som kommunens remissvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med en konsekvensanalys av hur masshantering och masshanteringsplanen påverkar Nynäshamns 
kommun. 

Ärendet 
Länsstyrelsen, Regional Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm stad har genom ett 
gemensamt projekt tagit fram en regional masshanteringsplan för Stockholms län. Syftet med 
planen är att skapa förutsättningar för en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet 
samt en regional samsyn om åtgärder för att uppnå en sådan hantering. Planen ska även bidra till 
att miljö- och klimatpåverkan från masshantering minskar. 

Den regionala masshanteringsplanen ska utgöra ett underlag vid regional och kommunal planering, 
samt vid samverkan kring masshantering mellan olika aktörer. Den ger en grund för en gemensam 
strategi med effektmål och övergripande åtgärder som identifierats som ett första steg för att kunna 
uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv masshantering i länet. Avsikten är att alla berörda aktörer 
ska fatta beslut om att ställa sig bakom planens mål och åtgärder. 

I arbetet med att ta fram masshanteringsplanen har hinder, möjligheter och åtgärder för en mer 
cirkulär masshantering identifierats i dialog och workshops med representanter från Länsstyrelsen, 
Region Stockholm, STORSHLM, Trafikverket och Stockholm stad, samt kommuner, 
branschorganisationer och företag. Nynäshamns kommun har nu beretts möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslaget. 

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

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta för egen del att ge förvaltningen i uppdrag 
att återkomma med en konsekvensanalys av hur masshantering och masshanteringsplanen påverkar 
Nynäshamns kommun. 

Beslutsunderlag 
Remiss - Regional masshantering för Stockholms län 

Skickas till 
Akten 
Planerings- och hällbarhetschef 
T rafi kst r a teg 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 18(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120/22 KS/2022/0044/061 

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

1. Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag 
som metod för medborgarinitiativ. 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 ett e-förslag under perioden 18 april 2022 – 22 maj 
2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-
förslaget eller ej.  
 
E-förslagen innehåller följande information och förslag: 

1. Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum 
KS/2022/0193/061 
Ett p- tillstånd som gäller i 8 timmar, för oss som jobbar i centrum, det är omöjligt att få 
plats i p- garaget, där det jämnt är fullt, och det finns inte tid att lämna butiken för att 
ändra p- skivan. 
 
Antal röster: 199 

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

1. Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Parkeringstillstånd för de som arbetar i centrum   

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 18(24) 

§ 120/22 

Inkomna e-förslag 

KS/2022/0044/061 

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

1. Parkeringstillständ för de som arbetar i centrum 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag 
som metod för medborgarinitiativ. 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 ett e-förslag under perioden 18 april 2022 - 22 maj 
2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e- 
förslaget eller ej. 

E-förslagen innehåller följande information och förslag: 
1. Parkeringstillständ för de som arbetar i centrum 

KS/2022/0193/061 
Ett p- tillstånd som gäller i 8 timmar, för oss som jobbar i centrum, det är omöjligt att få 
plats i p- garaget, där det jämnt är fullt, och det finns inte tid att lämna butiken för att 
ändra p- skivan. 

Antal röster: 199 

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

1. Parkeringstillständ för de som arbetar i centrum 

Besi utsu nderlag 
E-förslag - Parkeringstillstand för de som arbetar i centrum 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 19(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121/22  

Information om utveckling av området kring gästhamnen 
Projektledare Emma Höglund lämnar information om utveckling av området kring gästhamnen.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 19(24) 

§ 121/22 

Information om utveckling av området kring gästhamnen 
Projektledare Emma Höglund lämnar information om utveckling av området kring gästhamnen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 20(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122/22  

Information om VA-planen 
VA- och renhållningschef Malin Qviberg lämnar information om VA-planen inför antagande.  

• Översynen av VA-planen har pågått sedan 2019. 
• VA-planens innehåll. 
• Resultat av ny behovsbedömning. 
• Remiss 2021. 
• Risk- och konsekvensanalys 2022.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 20(24) 

§ 122/22 

Information om VA-planen 
VA- och renhällningschef Malin Qviberg lämnar information om VA-planen inför antagande. 

• Översynen av VA-planen har pågått sedan 2019. 
• VA-planens innehåll. 
• Resultat av ny behovsbedömning. 
• Remiss 2021. 
• Risk- och konsekvensanalys 2022. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 21(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123/22  

Personalfrågor 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor samt den politiska rollen med 
förslag till plan för fortsättning.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 21(24) 

§ 123/22 

Personalfrgor 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor samt den politiska rollen med 
förslag till plan för fortsättning. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 22(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124/22  

Övriga frågor 
1. Kanslichef Christian Wigren informerar om nya fördelningstal. 
Kanslichef Christian Wigren informerar om länsstyrelsens nya fördelningstal gällande 
skyddsbehövande personer från Ukraina, kommunen föreslås ta emot 37 personer. 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 22(24) 

§ 124/22 

Övriga frgor 
1. Kanslichef Christian Wigren informerar om nya fördelningstal. 
Kanslichef Christian Wigren informerar om länsstyrelsens nya fördelningstal gällande 
skyddsbehövande personer från Ukraina, kommunen föreslås ta emot 37 personer. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 23(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125/22  

Alkärrsplans Utvecklings AB 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om Alkärrsplans Utvecklings AB.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 23(24) 

§ 125/22 

Alkärrsplans Utvecklings AB 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om Alkärrsplans Utvecklings AB. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 24(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126/22  

Nästa sammanträde 22 juni 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 22 juni 2022 klockan 09.00. På grund av få ärenden kommer 
sammanträdet eventuellt att ställas in.  

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02 

Sida 24(24) 

§ 126/22 

Nästa sammanträde 22 juni 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 22 juni 2022 klockan 09.00. På grund av få ärenden kommer 
sammanträdet eventuellt att ställas in. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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