
 

PROTOKOLL Sida 1(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-11-19 
Anslaget sätts upp: 2020-11-24            Anslaget tas ned: 2020-12-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-11-19 kl. 09.00-14.47. 
Ajournering 09.22-09.30, 12.20-13.00, 13.49-13.54. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
 
Beslutande på distans: 
Daniel Adborn (L), 1:e vice ordförande 
Tommy Cumselius (M), till och med klockan 12.20 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius §§ 286–302. 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S), 2:e vice ordförande 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S), tjänstgör istället för Inger Andersson (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD) 
  

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  

Paragrafer 
§§ 275–302 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2020-11-24 11:00. 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Daniel Adborn (L) 
justerare 

 
  
 
Patrik Isestad (S) 
justerare 
 
 

Matilda Ekh 
sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) §§ 275–285, därefter 
tjänstgörande. 
Håkan Svanberg (M), till och med klockan 
14.20 
Sophia Stureson (L), till och med klockan 14.37 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Göran Bergander (S), till och med klockan 
14.30 
Ola Hägg (S) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

 

 

Övriga deltagare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Christian Wigren, kanslichef 
 
Distans: 
Carolina Petterson, kommundirektör 
Dan Olén, ekonomichef 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Yvonne Persson, kommunjurist 
Sanna Jansson, kommunjurist 
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Nadja Axling, politisk sekreterare 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare  
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare 
Jens Möller, förbundschef SMOHF 
Claes Kilström, fastighetschef 
Anna Fröström, controller 
Isa Eriksson, samhällsplanerare 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Jairo Correa, politisk sekreterare 
Emma Ny, kommunikationschef 
Kenneth Kollberg, säkerhetschef 
Maria Landin, mark- och exploatering 
Elin Fernström, nämndsekreterare 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg 
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Innehållsförteckning              

§ 275/20 Fastställande av dagordning 
 

§ 276/20 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder 

 

§ 277/20 Ändringar i avfallstaxa för år 2021  
§ 278/20 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 

samt lagen om tobak och liknande produkter 
 

§ 279/20 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 

 

§ 280/20 Internhyresmodell 2021  
§ 281/20 Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt 

försvar 2020–2023 
 

§ 282/20 Rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av genomförd risk- och 
sårbarhetsanalys 

 

§ 283/20 Överlåtelse av fastigheten Harven 4  
§ 284/20 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021  
§ 285/20 Lokalförsörjningsplan 2021–2029  
§ 286/20 Ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB  
§ 287/20 Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 

2021 
 

§ 288/20 Ny avtalsperiod inom Stockholm Business Alliance (SBA) 2021–2025  
§ 289/20 Omförrättning av gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg inom Örens 

naturreservat 
 

§ 290/20 Återremitterat ärende - Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby  
§ 291/20 Fortsatt deltagande i projektet Glokala Sverige  
§ 292/20 Investering av laddstolpar - Segersängs pendlarparkering  
§ 293/20 Sommarjobbsrapport 2020, Nynäshamns kommun  
§ 294/20 
§ 295/20 
§ 296/20 
§ 297/20 

Återrapportering till Kommunstyrelsen angående Trafikantveckan 2020 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
Rapport näringslivsfrågor 
Kansliavdelningen informerar 

 

§ 298/20 Anmälan av delegationsbeslut  
§ 299/20 Skrivelser och beslut  
§ 300/20 
§ 301/20 
§ 302/20 
 

Kurser och konferenser 
Nästa sammanträde 3 december kl 09.00, temadag 
Övriga frågor 
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§ 275/20 

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

Under § 302 Övriga frågor: 

1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende gällande ansökan om deponi i Torp 14:1. 
2. Bert Månsson (V) önskar väcka ett ärende om votering på distans. 
3. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om kommunens vatten. 
4. Kommundirektören informerar. 
5. Ordförande (M) informerar. 

 

 

________ 
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§ 276/20       KS/2020/0429/003 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. I enlighet med beslutet av mål och budget 2021–2024 i kommunfullmäktige, den 15 oktober 2020 
§ 108, överflytta ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter och 
fastighetsavdelning från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
2. Anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden 
samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag. 
3. Besluten träder i kraft den 1 januari 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN), Bernt Månsson (V), Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke 
Lundin (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725), KL, anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. I reglementena ska uppgiftsfördelningen mellan olika 
nämnder klargöras. Bland annat ska det i reglementena anges vilken eller vilka nämnder som ska ha 
hand om lagstadgade uppgifter som ankommer på kommunen. När fullmäktige beslutar om att 
förändra ansvaret för kommunens nämnder behöver nämndernas reglementen revideras så att de 
stämmer överens med det aktuella uppdrag som fullmäktige delegerat till nämnden. 
 
Kommunfullmäktige har i samband med Mål- och budget 2021-2024 den 15 oktober 2020 § 108 
beslutat att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelning med dess ansvar för 
Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter från den 1 januari 2021 ska flyttas över från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Följande paragrafer reglerar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelnings ansvar för 
kommunens fastigheter och övriga verksamheter i gällande reglemente för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019 § 93: 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag.  
2. Revideringarna träder ikraft den 1 januari 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag.  
2. Revideringarna träder ikraft den 1 januari 2021. 
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Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar: 
1. bordläggning av föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna tills fullmäktige eventuellt har fattat beslut 
om förändrat ansvar för nämnderna. 
2. avslag till att revideringarna träder i kraft 1 januari 2021, eftersom vi bedömer att det kommer att 
ta längre tid att genomföra eventuella förändringar av ansvaret för kommunens nämnder. 
 
Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkanden. 

Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Mötet ajourneras 09.22-09.30. 

§ 276 bordläggs efter ajournering, detta för att först hantera §§ 278 och 279. 

 

Daniel Adborn (L) yrkar på att kommunstyrelsens ska föreslå kommunfullmäktige att:  
1. I enlighet med beslutet av mål och budget 2021–2024 i kommunfullmäktige, den 15 oktober 2020 
§ 108, överflytta ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter och 
fastighetsavdelning från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
2. Anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden 
samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag. 
3. Besluten träder i kraft den 1 januari 2021. 
 
Lena Dafgård (SN) och Patrik Isestad (S) yrkar på bordläggning i första hand och avslag i andra 
hand. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Ska ärendet avgöras idag eller bordläggas? 
2. Bifall eller avslag till Daniel Adborns (L) yrkanden. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar: 
1. att ärendet ska avgöras idag. 
2. i enlighet med Daniel Adborns (L) yrkanden.  
 
Votering begärd.  

Voteringsproposition 
Bifall till Daniel Adborns (L) yrkande ställs mot avslag till densamma. Ja-röst för bifall till Daniel 
Adborns (L) yrkande och nej-röst för avslag. 
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Omröstningsresultat 
Tjänstgörande ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Daniel Adborn (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 
Bodil Toll (M) X  

 

Med 6 ja-röster för bifall till Daniel Adborns (L) yrkanden och 5 nej-röster för avslag till densamma 
finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Daniel Adborns (L) yrkanden. 

_______ 

Beslutsunderlag 
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för miljö-och samhällsbyggnadsnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för socialnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för barn- och utbildningsnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för socialnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för valnämnden – med markerade förändringar 
Mål- och budget 2021-2024 antagen av kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 § 108. 
 

Skickas till 
Akten 
 

 
  



  
  
  

Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2020-11-19   

Avslagsyrkande   angående   Revidering   av   reglemente   för   kommunstyrelsen,   miljö-   och   
samhällsbyggnadsnämnden   samt   övriga   nämnder   

  
Bakgrund   
I   Alliansens   Mål   och   budget   2021-2024   har   en   flytt   av   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   
fastighetsavdelning   lagts   in.   Detta   är   dock   inte   ett   beslut   som   kan   tas   i   Mål   och   budgetdokumentet   enligt   
kommunallagen   5   kap.   §   1   och   enligt   SKR:s   jurister.   Detta   påtalade   vi   redan   i   vår   återremiss   av   Mål   och  
budget   i   kommunstyrelsen   2020-05-19,   se   bilaga.   För   att   flytta   t.ex.   fastighetsavdelningen   från   miljö-   och   
samhällsbyggnadsnämnden   till   kommunstyrelsen,   krävs   att   en   sådan   organisationsförändring   beslutas   i   
kommunfullmäktige,   vilket   inte   har   skett.   Om   fullmäktige   beslutar   att   förändra   ansvaret   för   kommunens   
nämnder   behöver   nämndernas   reglementen   revideras   så   att   de   stämmer   överens   med   det   aktuella   
uppdrag   som   fullmäktige   har   delegerat   till   nämnden.   Eftersom   fullmäktige   inte   har   beslutat   om   någon   
förändring   av   ansvaret   för   kommunens   nämnder,   kan   inte   kommunstyrelsen   heller   ta   beslut   om   ändringar   
i   nämndernas   reglementen.     
  

Yrkande   
Vi   yrkar   därför:      
  

1. avslag   till   de   föreslagna   revideringarna   av   reglemente   för   kommunstyrelsen   och   miljö-   och   
samhällsbyggnadsnämnden   samt   de   övriga   nämnderna   tills   fullmäktige   eventuellt   har   fattat   beslut   
om   förändrat   ansvar   för   nämnderna.   
  

2. avslag   till   att   revideringarna   träder   i   kraft   1   januari   2021,   eftersom   vi   bedömer   att   det   kommer   att   
ta   längre   tid   att   genomföra   eventuella   förändringar   av   ansvaret   för   kommunens   nämnder.     

  
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  

Lena   Dafgård   
Ledamot   i   kommunstyrelsen   
barn-   och   utbildningsnämnden,   
i   kommunfullmäktige   
  

Bilaga:   
Återremiss yrkande   "Mål   och   budget   2021-2024"   (se   även   https://sorundanet.se/2020-05-19/index.html)   

  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   

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

  



 
 
 
Kommunstyrelsen  
Nynäshamns   kommun  
 

Västerby    2020-05-19  
 

Återremissyrkande   rörande   “Mål   och   budget   2021-2024”   

 
Bakgrund  
 
Vi   förstår   ambitionen   med   att   nämnderna   ska   få   mer   tid   på   sig   för   att   göra   sina   egna   verksamhetsplaner,  
men   just   det   här   året   är   det   helt   omöjligt   att   ens   ana   hur   det   ser   ut   med   t.ex.   ekonomi,   skatteintäkter   och  
särskilt   stöd   från   staten   både   under   2020   och   inte   minst   under   2021.   Det   ekonomiska   läget   är   mer  
osäkert   än   det   någonsin   har   varit   förut.   Precis   som   det   står   i   Alliansens   budget   är   “prognososäkerheten  
stor”,   (s.   3).   Senast   idag   kom   staten   med   ytterligare   6   miljarder   till   kommuner   och   regioner.  
Samhällsekonomin   och   arbetslösheten   påverkas   kraftigt   av   hur   mycket   vi   behöver   stänga   ner   och   det   är  
mycket   svårt   att   veta   om   vi   kan   öppna   upp   successivt   eller   om   det   blir   bakslag,   så   att   vi   behöver   stänga  
ner   allt   motsvarande   vad   en   del   andra   länder   har   gjort.   Det   gör   att   det   är   helt   omöjligt   att   göra   prognoser  
för   hur   stor   eller   liten   budgetramen   blir.   Det   finns   därför   inget   trovärdigt   underlag   för   Mål   och   budget  
2021-2024   förrän   tidigast   i   september   i   samband   med   höstbudgeten.   
 
Vi   fick   det   senaste   budgetförslaget   igår   kväll   och   sammanträdet   i   kommunstyrelsen   är   idag   onsdag   kl.  
09:00.   Det   fanns   inga   anvisningar   om   vad   som   har   ändrats   i   förhållande   till   de   två   tidigare   budgetarna,  
vilket   innebär   att   vi   behöver   läsa   allt   från   början   för   att   sätta   oss   in   i   beslutsunderlaget.   Det   handlar   inte  
heller   bara   om   att   hinna   läsa   utan   budgeten   behöver   också   analyseras   och   diskuteras   i   vår   grupp.   Vårt  
beslut   behöver   även   förankras   bland   våra   medlemmar   i   god   demokratisk   ordning.   Inget   av   detta   har  
kunnat   genomföras,   eftersom   vi   hade   vårt   förberedande   möte   i   söndags   inför   kommunstyrelsen.   
 
I   Alliansens   förslag   till   Mål   och   Budget   2021-2024,   föreslås   stora   omorganiseringar   av   nämnderna.   
 

● Kultur-   och   fritidsnämnden   föreslås   införlivas   med   barn-   och   utbildningsnämnden  
 

● Fastighetsförvaltningen   föreslås   flyttas   till   kommunstyrelsen  
 

● En   ny   nämnd:   näringsliv   och   arbetsmarknad   föreslås   tillsättas  
 

● Antalet   ledamöter   i   nämnderna   (förutom   kommunstyrelsen)   föreslås   minskas   från   11   ledamöter  
till   9   ledamöter.   

 
   

 

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

 



 
Antalet   ledamöter   i   nämnder   kan   normalt   sett   inte   förändras   under   mandatperioden.   Det   har   en   dom   i  
förvaltningsrätten   fastslagit.   Detta   beror   på   att   fördelningen   av   ledamöterna   mellan   partierna   baseras   på  
valresultatet.   Det   går   dock   att   ändra   antalet   ledamöter   om   det   också   sker   en   förändring   i  
nämndorganisationen,   men   ett   eventuellt   beslut   om   förändring   av   nämndorganisationen   och   minskning  
av   antalet   ledamöter   ska   vara   ett   separat   beslut   i   kommunfullmäktige   enligt   SKR:s   experter   på  
kommunalrätt.   Ett   sådant   beslut   kan   inte   bara   läggas   in   i   budgeten.    
 
Yrkande:  
 
Vi   yrkar   på   återremiss   för   att   följande   ska   åtgärdas:    
 

1. En   risk-   och   konsekvensanalys   behöver   tas   fram   efter   höstbudgeten   för   att   det   ska   finnas  
möjligheter   att   kunna   göra   prognoser   och   beräkna   hur   vår   kommuns   ekonomiska   situation   ser   ut  
inför   2021.  
  

2. En   risk-   och   konsekvensanalys   behöver   tas   fram   beträffande   förslaget   till   förändrad  
nämndorganisation   där   bl.a.   följande   behöver   utredas:  

 
● Kommer   kultur-   och   fritidsområdet   få   resurser   om   skolan   inte   har   tillräckligt   med   pengar?  

 
● Vad   är   det   som   talar   för   att   underhållet   av   vår   kommuns   fastigheter   kommer   att   skötas  

bättre   om   fastighetsförvaltningen   läggs   under   kommunstyrelsen?  
 

● Om   den   föreslagna   nämnden   “näringsliv   och   arbetsmarknad”   inte   har   självklara   uppgifter,  
behövs   den   då   verkligen   och   vilka   problem   ska   den   lösa?   
 

● Med   en   minskning   av   antalet   ledamöter   i   nämnderna,   kommer   inte   alla   partierna   längre  
att   vara   representerade   i   nämnderna.   

○ På   vilket   sätt   påverkat   det   demokratin   och   hur   får   deras   väljare   möjlighet   att   göra  
sina   röster   hörda?   

○ Hur   mycket   pengar   skulle   man   spara   på   detta   i   minskade   sammanträdesarvoden  
och   ev.   förlorad   arbetsinkomst   för   fritidspolitiker?  

 
Vi   yrkar   också   att   ev.   beslut   om   förändrad   nämndorganisation   och   ev.   minskat   antal   ledamöter   i  
nämnderna   ska   vara   ett   separat   beslut.   
 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 
Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen,  
i   barn-   och   utbildningsnämnden  
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige  
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§ 277/20 KS/2020/0290/450 

Ändringar i avfallstaxa för år 2021 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 

Sammanfattning 
SRV återvinnings styrelse har beslutat om ett förslag till avfallstaxa för 2021, styrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige ska fastställa taxan i enlighet med förslaget. Förslaget till taxa för 2021 innebär 
en justering av nu gällande taxa, bland annat förändring i grundavgiften. Förvaltningen noterar att 
SRV för andra året i rad föreslår en höjning av grundavgiften med 10%. SRV informerar om att 
ökningen bland annat beror på ökade volymer av inlämnat material samt förändringar i 
betalningsavgiften. Förvaltningen förstår att det till största del är faktorer som SRV inte kan påverka 
själva och något som ger ett behov av ökad taxa. Förvaltningen vill dock framhålla att en ökning på 
10% flera år i följd kan påverka ekonomin för ett enskilt hushåll. Förvaltningen har i övrigt inget att 
erinra mot SRV:s förslag till taxa. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Avfallstaxa 2021 version 1.4 
Bilaga – förändrat förslag till avfallstaxa 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 278/20 KS/2020/0387/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande 
produkter 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 
samt lagen om tobak och liknande produkter. 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förslag till taxa för arbete enligt alkohollagen samt lagen 
om tobak och liknande produkter består av förändring i antal tillsynstimmar för tobak samt en 
revidering av en paragraf i taxan med syfte att göra paragrafen tydligare. Förvaltningen har inget 
att erinra mot förbundets förslag till taxa. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 
samt lagen om tobak och liknande produkter. 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

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

Föredragning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundschef Jens Möller föredrar ärendet. 

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

_____ 

Beslutsunderlag 
§ 39 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om 
tobak och liknande produkter 
Smohf Tj – Taxa alkohol och tobak 2020-08-20 
Smohf – Taxa alkohol och tobak 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 279/20 KS/2020/0388/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förslag till taxa består av förändringar i antalet 
tillsynstimmar för 12 områden samt en revidering av en paragraf i Miljöbalkstaxan med syfte att 
göra paragrafen tydligare. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och föreslår 
kommunfullmäktige att anta förbundets förslag till taxa och att taxan fastställs att gälla från 2020-
01-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

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

Föredragning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundschef Jens Möller föredrar ärendet. 

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

______ 

Beslutsunderlag 
§ 35 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
Tjänsteskrivelse Smohf  – Taxa miljöbalken 2020-08-20 
Smohf – Taxa miljöbalken 
Redaktionell rättning av förslag till Taxa miljöbalken, bilaga 1 
Smohf – Taxa miljöbalken, bilaga 2 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 280/20 KS/2020/0445/289 

Internhyresmodell 2021 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 
2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 
3. internhyresmodellen ska utvärderas 12 månader efter införandet, för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

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

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-20 § 237 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna den nya internhyresmodellen och att den ska gälla från 1 januari 2020. 
 
Nynäshamns kommuns nuvarande internhyressystem beslutades år 2013. Under slutet av 2019 
påbörjades en uppdatering av hela internhyresmodellen för att koppla ihop det med kommunens 
ekonomistyrningsprocess. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har tillsammans arbetat fram en ny modell för 
internhyra. Utgångspunkten har varit att modellen ska vara pedagogisk och enkel att förstå av alla i 
organisationen samt administrativt enkel att hantera, den ska också bidra till att utveckla dialog och 
samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. Till internhyresmodellen hör bilagan ”Vem ansvarar 
för vad?”. Bilagan innehåller en gränsdragningslista mellan hyresgäst och hyresvärd och är en 
revidering av bilagan ”Förtydliganden av gränsdragningslista till internhyresavtalet”.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att revideringen har mynnat ut i en ny 
internhyresmodell som är tätt sammankopplad med kommunens ekonomistyrningsmodell. Den nya 
internhyresmodellen är uppdelad i en basnivå och en ”kommande behovsnivå”, samma upplägg 
återfinns i Nynäshamns kommuns ekonomistyrningsmodell. I basnivån återfinns kommunens 
befintliga verksamhetsfastigheter och i den kommande behovsnivån återfinns stora nyinvesteringar 
eller större ombyggnationer. De fastigheter som idag befinner sig på kommande behovsnivå 
kommer vid nästa revidering istället att inkluderas i basnivån. Den nya modellen ska underlätta 
långsiktig planering för hyresgästerna, bland annat genom att internhyran på basnivån 
revideras/räkas om med ett intervall på fyra år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 
2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 
2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 

Föredragning 
Fastighetschef Claes Kihlström och controller Anna Fröström föredrar ärendet. 
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att 
internhyresmodellen ska utvärderas 12 månader efter modellens införande. 
 
Lena Dafgård (SN) och ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med Patrik 
Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut 
2. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
2. Bifalla Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 
______ 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för internhyra 2021 
Vem ansvar för vad 2021 
Msn § 237/20 Tjänsteskrivelse internhyresmodell 2021 
Protokoll – Msn 2020-10-20 § 237 
Internhyresavtal beslutat 2013-11-12 
Förtydliganden av gränsdragningslista till internhyresavtalet rev. 2013 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-11-19 

Särskilt yttrande beträffande Internhyresmodell 2021 

 
Vi är mycket positiva till att ett nytt förslag till internhyresmodell har tagits fram och vi instämmer i att den 
nya modellen i de allra flesta delar är mycket lättare att förstå och mer pedagogiskt upplagd. Vi har dock 
uppmärksammat ett par delar som behöver förtydligas.  
 
Bakgrund 
Det nuvarande internhyresavtalet beslutades år 2013. I slutet av år 2019 påbörjades en uppdatering och 
revidering av hela internhyresmodellen för att koppla ihop den med vår kommuns process för 
ekonomistyrning. Kommunstyrelsens ekonomiavdelning och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
fastighetsavdelning har tillsammans arbetat fram en ny internhyresmodell. Utgångspunkten har varit att 
modellen ska vara pedagogisk och enkel att förstå av alla i organisationen samt administrativt enkel att 
hantera. Den ska också bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. 
Till internhyresmodellen hör bilagan “Vem ansvarar för vad?” för att reda ut gränsdragningen mellan 
hyresgäst och hyresvärd.  
 
Vi anser att internhyresmodellen behöver ses över igen med utgångspunkt i hur ansvaret fördelas mellan 
hyresvärd och hyresgäst på den privata marknaden. I vissa avseenden verkar det vara en 
sammanblandning mellan det ansvar som hyresvärden har och det ansvar som ligger på hyresgästen. 
Ett sådant exempel är avsnittet om “Krav för uppsägning av lokal” (s. 8) som behöver förtydligas. Där 
står t.ex. att “Uppsägning kan endast göras om nedanstående punkter uppfylls. 
 

● Lokalen är tydligt avdelad så att lokalen kan tillträdas av annan hyresgäst utan att väsentliga 
förändringar genomförs. Behov av egen entré ska utredas tas i beaktande efter typ av 
verksamhet.” (Det verkar som den kursiva texten inte är riktigt färdigformulerad). 
 

● “Lokalen ska kunna tillträdas av annan hyresgäst.  
 

● Uppsägningen är permanent under överskådlig framtid (3-5 år).” 
 
Om man jämför med den privata hyresmarknaden, har vi svårt att se att någon hyresvärd ska kunna 
neka en uppsägning av hyresavtalet med stöd av ovanstående premisser. Det är möjligt att detta har 
formulerats med tanke på att t.ex. delar av en skola inte kan delas med en extern hyresgäst och då är 
det lättare att förstå, men detta behöver tydliggöras. Det är inte rimligt att en verksamhet inte ska kunna 
säga upp lokaler som de inte har behov av, om ovanstående inte uppfylls. Det kan ju vara så att lokalen 
ska säljas, om verksamheten inte behöver den längre.  
 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Det betyder också att det behöver förtydligas i internhyresmodellen om en verksamhet t.ex. ska 
upphandla fastighetstjänster för gräsklippning utanför lokalen, lagning av något som har gått sönder i 
utomhusmiljön runt den förhyrda fastigheten etc. När man läser bilagan med ansvarsfördelningen mellan 
hyresvärd och hyresgäst, kan man konstatera att merparten av ansvaret har hamnat på hyresgästen, 
precis som det var i det tidigare internhyresavtalet. Här behöver man jämföra med hur 
ansvarsfördelningen ser ut och är rimlig inom den privata fastighetsvärlden. Verksamheterna ska ju ägna 
sig åt just åt verksamheterna och inte ägna tid och resurser åt att upphandla fastighetstjänster.  
 

Den här veckan har det uppdagats ett annat problem med det nya förslaget till internhyresmodell. Det 
gäller ärendet om att ta fram en detaljerad kostnadskalkyl angående renovering av Tallbackaskolan i 
barn- och utbildningsnämnden, BUN. I beslutspunkterna skulle BUN godkänna: 
 

● att kostnad för projektering av renovering/ombyggnation av Tallbacka hus A och B belastar 
nämndens resultat om renoveringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom nämndens 
ansvarsområde.  
 

Här uppstår ett problem som behöver regleras i internhyresavtalet och som inte finns med i det 
nuvarande förslaget. BUN har behov av lokaler för sin verksamhet. BUN, som hyresgäst, betalar hyra till 
fastighetsägaren, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I hyran ingår kostnader för underhåll. Nu ska 
BUN också betala för att undersöka om de lokaler de har fått utrymma, för att de inte går att använda, 
går att renovera och vad det ska kosta. Vi vänder oss starkt emot att BUN ska ta kostnader för att 
undersöka verksamhetslokaler som MSN har ansvar för att underhålla. MSN:s uppgift är att 
tillhandahålla de funktionsdugliga lokaler som BUN behöver för sin verksamhet. Om MSN, som 
fastighetsvärd, inte har underhållit de lokaler de hyr ut till BUN, vilket har resulterat i att det har uppstått 
problem med fukt m.m., så att lokalerna inte är användbara, är det MSN:s problem att undersöka om 
lokalerna går att åtgärda och också ta kostnaderna för att åtgärda detta. Det är inte BUN:s, dvs. inte 
hyresgästens ansvar. Så skulle det aldrig fungera på den privata marknaden.  
 

Yttrande 
Vi föreslår att följande punkter beaktas i det fortsatta arbetet: 
 

1. att en högre grad av överensstämmelse med den privata marknaden uppnås när det gäller 
ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 

2. att reglerna runt uppsägning förtydligas, så att det går att säga upp lokaler, som verksamheterna 
inte har behov av.  
 

3. att fastighetsägarens ansvar för underhåll tydliggörs och att hyresgästen inte har ansvar för och 
får stå för kostnaderna för att undersöka om det är ekonomiskt försvarbart att renovera 
fastighetsägarens lokaler.  
 

4. att ett förtydligande görs beträffande beträffande avskrivningar. 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden, 
i kommunfullmäktige 

 

 
2020-11-19  Sorundanet Nynäshamns kommunparti  Sida 2 av 2 



 

PROTOKOLL Sida 13(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 281/20 KS/2020/0117/172 

Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2020–2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrdokumentet för 
krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 - 2023. 

Ärendet 
Styrdokumentet beskriver Nynäshamns kommuns övergripande inriktning och prioritering för 
kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 – 2023. Innehållet syftar 
även till att beskriva hur kommunen avser fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 
samt omhänderta de åtgärdsbehov som framkommit i den genomförda kommunövergripande risk- 
och sårbarhetsanalysen.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrdokumentet för 
krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 - 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrdokumentet för 
krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 - 2023. 

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020-2023  
Överenskommelse – civilt försvar  
Överenskommelse - krisberedskap 
Protokollsutdrag - MSN § 251 2020-10-20 - Yttrande över remiss - Styrdokument för krisberedskap 
och civilt försvar 2020-2023 
Beslut BUN § 154/20 Yttrande över remiss - styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2020-
2023 
Protokollsutdrag Kfn § 42 2020-09-21 - Svar på remiss - Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 
Protokollsutdrag Son § xx 2020-09-27 - Svar på remiss - Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 282/20 KS/2019/0384/023 

Rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
genomförd risk- och sårbarhetsanalys 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med en samordnad rapport som beskriver vilka 
åtgärder nämnderna har vidtagit och föreslås vidta, med anledning av genomförd risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Ärendet 
I och med de formella krav som ställs enligt (LEH) har Nynäshamns kommun, under perioden mars 
till maj 2019, genomfört en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Rapporten, Risk- och 
sårbarhetsanalys Nynäshamns kommun 2019, antogs av kommunfullmäktige 2019-09-26. 
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunens nämnder i uppdrag att senast den 1 
oktober 2020 återkomma med rapport till fullmäktige som beskriver vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen. 
 
För att på ett konstruktivt sätt balansera nytta och kostnad anser kommunstyrelseförvaltningen att 
det behövs genomföras ett fördjupat och samordnat analysarbete. Dels för att beskriva vad som 
redan är genomfört, dels ta fram förslag på åtgärder som anses behöva genomföras.  
 
Under större delen av året har kommunens olika verksamheter på olika sätt varit involverade i att 
hantera den pågående pandemin. Arbetet har tagit mycket tid i anspråk och delvis bidragit till att 
andra arbetarbetsuppgifter fått stå tillbaka. Men det innebär också att kommunen som organisation 
har prövats och behövts anpassas. Sammanfattningsvis har kommunens krishanteringsförmåga satts 
på prov och utvecklats. 
 
Mot bakgrund av detta, begärs härmed mer tid för att samordna uppdraget, att arbetet samordnas 
av kansliavdelningen och att uppdraget utmynnar i en kommunövergripande handlingsplan som 
presenteras för kommunfullmäktige under första kvartalet 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
återkomma med en samordnad rapport som beskriver vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och 
föreslås vidta, med anledning av genomförd risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
återkomma med en samordnad rapport som beskriver vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och 
föreslås vidta, med anledning av genomförd risk- och sårbarhetsanalys. 

_______ 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 283/20 KS/2020/0136/253 

Överlåtelse av fastigheten Harven 4 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest 
AB (556905-7929). 

Ärendet 
Fastigheten Harven 4 ligger i Hammarhagens industriområde och har tidigare använts som boende i 
socialförvaltningens regi. Fastigheten är detaljplanerad som industrifastighet och därmed inte 
användas för boende eller liknande. Fastigheten innebär en kostnad för kommunen och saknar 
strategiskt värde för kommunen. Fastigheten bedöms följaktligen som lämplig för avyttring. 
 
Kommunfullmäktige fattade tidigare beslut, KF § 193/2019, om att överlåta fastigheten till ett 
företag. Efter att avtal träffats önskade köparen dra sig ur affären. Förvaltningen avböjde i det här 
skedet med hänvisning till att det avtal som träffats skulle hållas. Inför tillträdet inträffade en kraftig 
vattenläcka i en av fastighetens byggnader. Försäkringsbolag kopplades in. Skadan bedömdes som 
omfattande. Köparen intensifierade sina försök att häva avtalet alternativt bli kompenserad genom 
en prisreduktion. Förvaltningen kom till slut överens med köparen om att häva avtalet. Kort därefter 
kontaktades de köpare som tidigare varit intresserade. Ett bud inkom som förvaltningen avvisade. 
 
Mot bakgrund av historien ovan genomfördes en ny upphandling av mäklartjänst och en ny 
bedömning av fastighetens värde. Den nya värderingen var på 3,5 miljoner kr, att jämföra med 
tidigare värderingen om 5,0 miljoner kr.  
 
Fastigheten har varit ute på försäljning med den nya värderingen och ett avtal med en köpare har 
träffats. Köpeskillingen uppgår till 3,5 miljoner kr. Överlåtelsen är avtalad att ske 2021-01-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest 
AB (556905-7929). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest 
AB (556905-7929). 
 

______ 

Beslutsunderlag 
Objektbeskrivning 
Köpekontrakt 
Depositionsavtal 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 284/20 KS/2020/0441/042 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
internbudget 2021. 
 
Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till budget. 

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

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

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

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget för 
kommunstyrelsens verksamheter 2021. Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens mål för 
2021, internkontrollplan samt framtida förutsättningar på lång och kort sikt. I de aktiviteter som är 
kopplade till målen återfinns kommunstyrelsens verksamhets- och kvalitetsarbete. 
 
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är de övergripande mål och nämndmål som 
kommunfullmäktige har beslutat om i mål och budget 2021–2024, sammankopplat med de 
framtidsutmaningar som Nynäshamns kommun står inför. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
internbudget 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
internbudget 2021. 
 
Patrik Isestad (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till mål och budget. 

Föredragning 
Kommundirektör Carolina Pettersson föredrar ärendet. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2021  

Skickas till 
Akten 
Kommundirektören 
 
 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-11-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: 284/20 

 

 
 

 

Särskilt yttrande: Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2021 
 
Socialdemokraterna har idag reserverat sig mot beslutet om att anta verksamhetsplan 
2021 och internbudgeten. Verksamhetsplanen är grundad på det av 
kommunfullmäktige antagna mål- och budgetdokument som i sin tur grundas på det 
borgerliga minoritetsstyret förd av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 
 
Socialdemokraterna hade ett annat förslag till mål- och budget med tydliga 
prioriteringar på vård, skola och omsorg som hade givit andra förutsättningar för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 
Verksamhetsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten för 
kommunstyrelseförvaltningen det kommande året. Den politiska ledningen har 
därför ett ytterst ansvar att formulera inriktning för kommunens verksamheter. 
Socialdemokraterna anser att verksamhetsplanen som ligger till grund för beslut och 
inriktning 2021 är dåligt underbyggd och saknar tyngd och inriktning mot de 
utmaningar vår hembygd står inför. Dokumentet saknar politisk vilja och inriktning.  
 
Utmaningar inför framtiden i Nynäshamns kommun 
En kommuns främsta uppgift är att se till att varje människa får sina livsvillkor 
tillfredsställda så långt som det är möjligt. Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt 
samhälle där hinder för människors utveckling undanröjas.  
 
Kommunen står inför tuffa ekonomiska utmaningar nästkommande år, främst på 
grund av den demografiska fördelningen av kommunens invånare. Antalet äldre som 
är över 80 år förväntas dubbleras till 2030, och antalet barn i skolålder öka med 20%. 
Samtidigt bedöms antalet invånare i arbetsför ålder minska. Lägger man till 
effekterna av Corona pandemin blir utmaningarna inte mindre. 
 
Därför behöver vi ökade intäkter till välfärden och hushålla med resurserna som 
faller under kommunens förfogande. För att vision 2030 ska möjliggöras måste några 
väsentliga utmaningar hanteras och prioriteras i verksamhetsplanen: 

1. Klimatförändringarna bromsas. En god ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarutveckling uppnås. 

2. Bostadsförsörjning säkras för en växande befolkning. 
3. Planlagd mark i strategiska lägen för bostäder och verksamheter tas fram. 
4. Ett samhälle baserat på jämställdhet, jämlikhet och gemenskap uppnås. 
5. Sammanhållning mellan staden och övriga kommundelar åstadkommas. 
6. God kompetensförsörjning och ett livslångt lärande möjliggöras. 
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Nynäshamns kommun är i en del av tillväxtregionen Stor Stockholm. Kommunen 
står inför stora utmaningar där samhällets ansvar är att trygga rätten till arbete, bostad 
och utbildning och verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för en 
god hälsa. Samhälls- och bostadsbyggande är politiska frågor med inverkan på 
människors dagliga livsvillkor. 
 
Förskola och skola utgör grunden för en bra start i livet. Äldre ska få en säker och 
värdig omsorg. Detta gäller även för människor med behov av särskilt stöd i livet. 
Samhällsutvecklingen ska ske på ett sådant sätt att hänsyn tas till vår miljö. 
Klimatambitionerna ska vara höga. 
 
Det ska finnas arbeten för alla invånare utifrån individens förutsättningar. 
Arbetsvillkoren ska vara goda och arbetsmiljön hållbar och säker. 
Nyanlända behöver snabbt lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. 
När befolkningen och näringslivet växer och arbetstillfällena ökar stärker vi basen för 
skatteintäkterna. Norviks hamn öppnade 2020 och behovet av mark för näringslivet 
ökar i takt med hamnens utbyggnad. Genom Norviks hamn och nya bostäder 
framtidssäkras jobben och välfärden. 
 
Verksamhetsplanen från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna ger inga direktiv eller indikationer på hur kommunstyrelsen ska 
arbeta för att finna lösningar på de utmaningar som vi redovisat ovanstående.  
 
Varför ska man ha en verksamhetsplan? 
En verksamhetsplan är en av kommunens viktigaste styrdokument och utgör 
grunden för organisationens mål. Det är därför viktigt att verksamhetsplanen 
prioriterar bland målen och fokuserar på nyttan för medborgaren. Den prioritet av 
mål i verksamhetsplanen är framtagen av en svag majoritet bestående av 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna som idag endast samlar 16 
mandat i fullmäktige tillsammans. Om en verksamhetsplan inte har en bred 
förankring finns risken att verksamhetens mål inte uppnås. Det är viktigt att målen 
hänger ihop med politikens gemensamma övergripande vision för 2030.  
 
Politiken beslutade gemensamt att genomföra en ”genomlysning av Nynäshamns 
kommun”, en granskning som pekade ut utmaningar för kommunorganisationen. 
Verksamhetsplanen beskriver och fångar inte upp ”genomlysningen av Nynäshamns 
kommun” vilket hade kunnat skapa en bredare acceptans och större kraft i 
kommunorganisationen.  
 
Omorganisationer 
Utan att prioritera viktiga frågor så som klimatförändringar, bostadsförsörjning, 
planlagd mark för bostäder och verksamhetsmark, samhållning mellan stad och 
övriga kommundelar samt god kompetensförsörjning och livslångt lärande så 
fokuserar föreslaget istället på intern omorganisation.  
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En ny nämnd, ”Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd”, med oklart uppdrag ska 
utredas och inrättas. Inga indikationer om vilken kostnadskostym nämnden ska få 
finns beskrivet och uppdraget är inte beskrivet i verksamhetsplanen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen får även över från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen en fastighetsförvaltning med nästan 60 medarbetare. 
Verksamhetsplanen har ingen strategi för hur denna omorganisation ska vara 
utformad utan utredningen ska ske under perioden. Inga kostnadskalkyler har 
presenterats om vad dessa stora organisatoriska förändringar kommer att kosta 
medborgarna, samt vilka fördelar omorganisationerna ska uppnå. Verksamhetsplanen 
baseras på beslut som inte fullmäktige har tagit ställning till samt innan en risk- och 
konsekvensanalys har presenterats för kommunstyrelsen.  
 
Avsaknad av tidsplaner och samordning 
Det finns inga tidplaner eller målsättningar beträffande nybyggnation av 
skolbyggnader eller äldreboenden. Kommunstyrelsen verksamhetsplan är av yttersta 
vikt för övriga nämnder i kommunen och samordning kan inte ske sporadiskt. 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt har brister vilket kommunens interrevisorer tidigare 
påpekat. Verksamhetsplanen beskriver inte hur samordning ska ske för att 
nämnderna gemensamt ska nå utsatta mål.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför avslag på verksamhetsplanen.  
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-11-19 

Avslag beträffande kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021, med strategisk plan 
2022-2025 

 
Bakgrund 
I Alliansens Mål och budget 2021-2024 har en flytt av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
fastighetsavdelning lagts in. Detta är dock inte ett beslut som kan tas i Mål och budgetdokumentet enligt 
kommunallagen 5 kap. § 1 och enligt SKR:s jurister. Detta påtalade vi redan i vår återremiss av Mål och 
budget i kommunstyrelsen 2020-05-19. För att flytta t.ex. fastighetsavdelningen från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, krävs att en sådan organisationsförändring beslutas i 
kommunfullmäktige, vilket inte har skett. När fullmäktige beslutar om att förändra ansvaret för vår 
kommuns nämnder behöver kommunstyrelsens verksamhetsplan revideras så att den stämmer överens 
med det aktuella uppdrag som fullmäktige har delegerat till styrelsen. Eftersom fullmäktige inte har 
beslutat om någon förändring av ansvaret för kommunens nämnder, kan inte kommunstyrelsen ta beslut 
om det nuvarande förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan.  
 
Enligt förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan har en utredning startat för att ge förslag på 
ansvarsområde och ny organisation för en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Vi anser att 
utredningens resultat ska utgöra beslutsunderlag för om en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd ska 
tillsättas. Om man inte vet vilket ansvarsområdet den tilltänkta nämnden ska ha, då kan man inte heller 
fastställa organisationen för den nya nämnden.  
 
Vi är förvånade över att år 2020 saknas i samtliga tabeller.  
 
Under mål 1 och prioriterade områden och satsningar, aktiviteter nr 2 “Bidra till attraktiva miljöer”(s. 6), 
står det under beskrivning av aktiviteter: “Bostäder och service nära stationer”. Detta visar tydligt på den 
urbana normen, som är idealet och inte kan uppfyllas av mer än ca 50% av vår kommun. Att man i en 
verksamhetsplan för kommunstyrelsen utesluter en stor del av vår kommun är anmärkningsvärt. I de 
flesta delar av vår kommen saknas stationer och dessa områden blir exkluderade i en sådan formulering. 
 
Vi saknar också strategier och åtgärder för att förändra och förbättra vår kommuns organisation utifrån 
resultatet av den genomlysning som genomfördes under 2019.  
 
Vi ser mycket positivt på att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att direktsända 
kommunfullmäktiges sammanträden, vilket ingick som en av tio punkter i vårt samarbetsavtal med 
Alliansen.  
 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
 
Yrkande 
Vi yrkar: 
 

● på avslag för kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021, med strategisk plan 2022-2025  
○ tills resultatet från ovanstående utredning har presenterats och 
○ tills att fullmäktige har fattat beslut om det förändrade ansvarsuppdraget för nämnder och 

styrelse ska genomföras eller inte. 
 

● att beskrivning av aktiviteter “Bostäder och service nära stationer” omformuleras så att hela vår 
kommun inkluderas. 
 

● att strategier och åtgärder för att förbättra och förändra vår kommuns organisation utifrån 
resultatet av den genomlysning som genomfördes under 2019 läggs till i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan.  
 

 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen 
i barn- och utbildningsnämnden, 
samt i kommunfullmäktige 
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§ 285/20 KS/2020/0148/289 

Lokalförsörjningsplan 2021–2029 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för lokalplaneringen och underlag 
till mål och budget.  

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

Ärendet 
Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan är uppdaterad. Den nya versionen bygger på 2020 års 
befolkningsprognos, nya förstudier, beslut med mera. 
 
I Nynäshamns tätort ökar antalet barn i skol- och förskoleålder vilket innebär att en kapacitets-
ökning, inte minst på skolområdet, är nödvändig. I Ösmo detaljplaneras för att bygga ut förskole-
kapaciteten med två nya förskolor. I Sorunda har beslut om att bygga en ny förskola fattats. 
Skolsituationen i Sorunda kommer att utredas inom ramen för en förstudie 2021.  
 
Inom socialnämndens ansvarsområde är det ökande antalet invånare över 80 år en stor fråga. 
Kommunens äldreomsorg behöver byggas ut. Prognoser visar på att två nya vård- och omsorgs-
boenden behöver byggas under perioden, varav ett ersätter Lotsens demensboende. Socialnämnden 
har tagit ställning för ett nytt externt vård- och omsorgsboende för att möta behovet.  
 
Kultur- och fritidsnämndens stora fråga handlar om att ersätta Ösmo simhall. En 
lokaliseringsutredning startar under 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för lokalplaneringen och underlag 
till mål och budget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för lokalplaneringen och underlag 
till mål och budget.  

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar att kommunstyrelsen 
istället beslutar: 
1. att en ny lokalförsörjningsplan tas fram där hänsyn tas till nybyggnationer och generationsskiften 
i hela vår kommun 
2. att vår kommun i framtagandet av den nya lokalförsörjningsplanen inspireras av t.ex. Haninge 
kommun och deras utmärkta lokalförsörjningsplan, se bilaga. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag till Lena Dafgårds (SN) 
yrkanden. 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

______ 

Beslutsunderlag 
Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan, daterad 2020–09-** 
 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-11-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: 285/20 

 

 
 

 

En strategisk lokalförsörjningsplan 
 
En kommun behöver en strategisk lokalförsörjningsplan för att få en översyn på 
vilka lokalbehov som finns under planperioden. Det är viktigt att 
lokalförsörjningsplanen visar på var det finns behov att bygga nya lokaler och vilka 
lokaler som är i behov av renovering. En lokalförsörjningsplan är ett levande 
dokument och behöver därför uppdateras varje år utifrån den verkliga utveckling 
kommunen behöver anpassa sig till och förbereda sig för.  
 
Hela vitsen med en lokalförsörjningsplan är att skapa goda förutsättningar för 
organisationen att kunna planera och strukturera kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Det beslutade dokumentet ska vara ett underlag för att kunna 
bedöma framtida investeringsbehov samt kunna ge en samlad bild av kommunens 
kostnader. Den beslutade lokalförsörjningsplanen ska därefter vara ett riktat underlag 
för nämnderna och bolag i kommunkoncernen att kunna planera strategiskt och få 
en relevant ekonomisk plan. 
 
Lokalförsörjningsplanen behöver med största precision ge en helhetsbild av vilka 
lokaler som kommunen äger och vilka lokaler som kommunen hyr av extern partner. 
En grundförutsättning för att kommunen ska kunna ekonomiskt bedömman en 
nyinvestering samt en renovering är att en fastighetsvärdering av kommunens 
samtliga fastigheter är genomförd. Detta är idag inte känt för kommunen och det 
brister i planeringsunderlaget.  
 
Under planperioden behöver en bedömning göras av vilka lokaler som kommer 
användas och vilka som bör lämnas eller byta inriktning.  
 
Det beräknas också vilka framtida lokalbehov kommunen har och det görs en 
sammanställning av behov med nybyggnation kopplat till investeringar de kommande 
åren. Lokalförsörjningsplanen ska utgöra beslutsunderlag inför framtida politiska 
beslut som ska kunna vara välförankrat hos medborgaren och kopplad till en 
ekonomisk plan.  
 
I Nynäshamns kommun väntas befolkningen öka. Barn i förskoleålder och skolålder 
ökar och i synnerhet beräknas antalet äldre medborgare att öka kraftigt. Den 
presenterade lokalförsörjningsplanen förbereder inte kommunen inför de utmaningar 
på framtida tillväxt och underhållsskuld den har att ta ställning till och ekonomiskt 
förbereda sig för.  
 
Kommunens interna utredningar visar samtidigt att det befintliga fastighetsbeståndet 
är i ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov. Detta måste hanteras samtidigt 
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som behovet av nyinvesteringar i nya fastigheter behöver beslutas under 
planperioden.  
 
Socialdemokraterna anser att lokalförsörjningsplanen behöver omarbetas i grunden 
för att kunna utgöra ett grundläggande underlag till framtida investeringar.  
 
Lokalförsörjningsplanen berättar om att befolkningstillväxt inte nämnvärt kommer 
öka i Sorunda. Vi ifrågasätter uppgiften då Sorunda har stått för tillväxten de senaste 
åren. Den senaste lokalförsörjningsplanen som nu föreslås revideras har grovt missat 
beredskap för förskoleplatser. Det saknas 160 förskoleplatser. Detta innebär att 
politiken inte haft rätt verktyg vilket lokalförsörjningsplanen har till uppgift att vara.  
Socialdemokraterna anser att lokalförsörjningsplanen behöver göras om i grunden.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför avslag på lokalförsörjningsplanen.   
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 



Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-11-19  

Avslagsyrkande   för   Lokalförsörjningsplan   2021-2029  

Bakgrund   
Ett   antal   lokalförsörjningsplaner   har   tagits   fram   under   de   senaste   åren   och   hittills   har   inte   någon   av   dem   
stämt   med   den   verkliga   utvecklingen.   Det   har   däremot   blivit   otroligt   kostsamt   för   skattebetalarna   när   man  
måste   göra   dyra   “brandkårsutryckningar”   hela   tiden   för   att   det   plötsligt   inte   finns   plats   för   barn   i   förskolan   
eller   i   skolan,   trots   att   det   tidigare   har   hävdats   i   lokalförsörjningsplanen   att   det   har   varit   överkapacitet.   Ett   
exempel   är   när   högstadiet   hade   flyttats   från   Sunnerbyskolan   till   Vanstaskolan.   Vanstaskolan   fick   byggas   
om   för   att   det   skulle   bli   fler   klassrum   och   fler   toaletter,   så   att   eleverna   från   Sunnerbyskolan   skulle   kunna   
gå   där   och   nu   är   det   helt   fullt   i   Vanstaskolan.   Plötsligt   finns   det   ett   stort   behov   av   fler   elevplatser   i   Ösmo.    

Ungefär   450   elevplatser   har   de   senaste   åren   försvunnit   från   Sorunda,   trots   att   befolkningen   har   ökat   och   
inte   minskat.   Det   finns   färdiga   detaljplaner   i   Sorunda   och   en   del   bostäder   har   redan   byggts.   Till   exempel   i  
Norr   Enby   (49   bostäder),   i   Gudby   (30-tal   villor)   och   i   Hoxla   (30-tal   villor)   samt   i   Valsta   (20-tal   villor).   Det   
är   rimligt   att   anta   att   det   kan   tillkomma   ca   200   barn   i   dessa   områden.   Ändå   omnämns   inte   Sorunda   över   
huvud   taget   på   sidan   4   under   rubrik   3:   “Befolkningsutveckling   och   kommande   exploateringar”.   När   man   
bygger   villor,   är   det   nästan   uteslutande   barnfamiljer   som   flyttar   in.   Det   är   därför   särskilt   anmärkningsvärt   
att   lokalförsörjningsplanen   fastslår   att   en   liten   minskning   av   antalet   barn   i   förskoleåldern   kommer   att   ske   i   
Sorunda   fr.o.m.   2022,   (se   sidan   9),   medan   det   på   sidan   10   står   att   antalet   barn   i   Sorunda   i   förskoleåldern  
kommer   att   ligga   kvar   på   ungefär   samma   nivå   fram   till   2025.   På   sidan   14   står   det   dock   att   en   ökning   med   
drygt   100   barn   förväntas   de   närmaste   åren.   Det   är   fr.a.   elever   i   förskola   och   skola   upp   till   årskurs   6,   som   
förväntas   öka   med   ca   70   elever   fram   till   2029,   trots   att   det   förmodligen   tillkommer   ca   200   barn   i   de   
nybyggda   områdena,   som   nämnts   här   ovan.     

Dessutom   sker   det   nu   generationsskiften   i   många   områden   i   vår   kommun.   Äldre   par   säljer   sin   villa   och  
flyttar   till   en   lägenhet   och   istället   flyttar   det   in   en   familj,   som   skaffar   ett   eller   flera   barn.   Detta   scenario   
behandlas   inte   alls   i   lokalförsörjningsplanen.    

Nu   i   höst   kom   det   plötsligt   signaler   om   att   160   förskoleplatser   saknas   i   kommunen   och   för   inte   så   länge  
sedan   var   det   inga   problem   med   förskoleplatser.   Nu   måste   vår   kommun   också   hyra   lokaler   utanför   
skolorna   för   att   t.ex.   få   plats   med   eleverna   i   Viaskolan.   I   dagens   läge   är   det   i   princip   fullt   i   alla   skolorna   
och   förskolorna   i   vår   kommun,   men   ändå   hävdas   det   i   lokalförsörjningsplanen   att   det   finns   en   
överkapacitet.     

Vi   anser   att   det   är   föga   användbart   ur   planeringsperspektiv   att   ha   så   grova   indelningar   i   ålderskategorier   
som   6-15   år   (se   sid.   5),   eftersom   inte   alla   skolor   har   alla   ålderskategorier.   Man   behöver   också   specificera  
i   vilka   kommundelar   olika   åldersgrupper   förväntas   finnas   respektive   öka   för   att   kunna   anpassa   behovet   
av   antalet   platser   i   förskolor   och   i   olika   åldrar   i   grundskolan.     

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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



  
Uppgifter   på   sidan   11   gäller   inte   längre:   “Vidare   har   situationen   i   Sunnerby   förskola   lett   till   en   
förskjutningseffekt   från   Sunnerby   till   Ösmo.   Det   sistnämnda   kan   tänkas   reverseras   i   och   med   
iordningsställandet   av   paviljongerna   i   Sunnerby”.   Sunnerby   förskola   flyttade   till   tillfälliga   moduler   i   
Sunnerby   i   augusti.     
  

Dessutom   är   det   förhållandevis   många   elever   som   dagligen   pendlar   ut   från   vår   kommun   för   att   gå   i   skola   
i   någon   annan   kommun.   När   vi   planerar   antalet   elevplatser   i   förskola   och   skola,   måste   vi   även   ta   med   i   
beräkningen   att   vi   måste   kunna   erbjuda   plats   till   dessa   elever,   om   de   skulle   välja   att   komma   tillbaka   och   
gå   i   skola   i   vår   kommun.     
  

Som   framgår   av   diagrammet   har   Haninge   kommun   under   lång   
tid   haft   en   mycket   kraftig   befolkningsutveckling   jämfört   med   vår   
kommun.   Detta   har   tvingat   Haninge   kommun   till   en   effektivare   
planering   av   både   nyinvesteringar   och   reinvesteringar   när   det   
gäller   verksamhetslokaler   för   förskola,   grundskola,   gymnasium   
och   omsorgsboenden   för   äldre   och   för   de   med   särskilda   behov   
och   funktionsvariation.   
  

Trots   att   vår   kommun   haft   en   beskedlig   befolkningsutveckling   så   
har   vår   kommun   växt   i   alla   kommundelar.   Ändå   har  
nyinvesteringarna   varit   få   och   vissa   investeringar   har   inte   gjorts   
överhuvudtaget.   Ett   sorgligt   exempel   på   detta   är   matsalen   i   
Sunnerbyskolan.   En   skola   byggd   för   450   elever   som   saknar   

matsal   och   har   gjort   det   i   40   år   och   där   de   yngre   barnen   har   tvingats   äta   i   bänkarna   och   de   äldre   
stressar   upp   till   det   närbelägna   äldreboendet   Sunnerbo   för   att   äta.   Detta   har   medfört   att   de   äldre   inte   
kunnat   nyttja   sin   egen   matsal.   Att   grundskoleelever   dessutom   tvingas   använda   delar   av   ett   äldreboende   
under   rådande   pandemi   anser   vi   vara   helt   oacceptabelt.   
  

Yrkande   
Vi   yrkar:   
  

● avslag   till   lokalförsörjningsplanen.   
  

Tilläggsyrkande:   
Vi   yrkar   också:   
  

● att   en   ny   lokalförsörjningsplan   tas   fram   där   hänsyn   tas   till   nybyggnationer   och   generationsskiften   i   
hela   vår   kommun   
  

● att   vår   kommun   i   framtagandet   av   den   nya   lokalförsörjningsplanen   inspireras   av   t.ex.   Haninge   
kommun   och   deras   utmärkta   lokalförsörjningsplan,   se   bilaga.     

  

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  

Lena   Dafgård   
Ledamot   i   kommunstyrelsen,   
i   barn-   och   utbildningsnämnden,   
samt   i   kommunfullmäktige   
  
  

Bilaga:   Haninge   kommuns   övergripande   lokalresursplan   samt   Haninge   kommuns   lokalresursplan   för   
förskolor   och   grundskolor.   
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§ 286/20 KS/2018/0426/299 

Ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 
2. Upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, 
köpcentrum och bostäder vid Alkärrsplan. 
3. Säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans 
Utvecklings AB. 
4. Under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller 
någon som denne utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun 
och Alkärrsplans Utvecklings AB för de kommunala verksamheterna som idag hyr 
lokaler i byggnaden. 
5. Att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt 
reglemente för kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens 
uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  
6. Under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans 
Utvecklings AB att teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 
7. Komplettera ägardirektivets 5 § med texten: För Alkärrsplan Utveckling AB 
säkerställa att man utför renoveringar i god dialog med hyresgästerna. 

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

Ärendet 
I april månad 2020 beslutade kommunfullmäktige, KF § 45/2020, att förvärva samtliga aktier i 
bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB. Kommunens aktieinnehav i bolaget ökade därmed från 19 
procent till 100 procent. I samband med förvärvet uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
att i samråd med extern kompetens ta fram förslag på ägardirektiv för bolaget för beslut i 
kommunfullmäktige. Förvaltningen har därefter identifierat behov av att revidera bolagsordningen. 
 
Förutom ny bolagsordning behöver konstruktionen mellan bolaget och kommunen göras om. I 
dagsläget finns ett exploateringsavtal mellan kommunen och bolaget som i allt väsentligt är 
inaktuellt. Därtill finns ett förvaltningsavtal mellan parterna där kommunen åtar sig att utföra all 
fastighetsförvaltning. Förvaltningsavtalet behöver avslutas.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 
2. Upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, 
köpcentrum och bostäder vid Alkärrsplan. 
3. Säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans 
Utvecklings AB. 
4. Under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller 
någon som denne utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun 
och Alkärrsplans Utvecklings AB för de kommunala verksamheterna som idag hyr 
lokaler i byggnaden. 
5. Att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt 
reglemente för kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens 
uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  
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6. Under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans 
Utvecklings AB att teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 
2. Upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, köpcentrum och bostäder 
vid Alkärrsplan. 
3. Säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB. 
4. Under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller någon som denne 
utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB för de 
kommunala verksamheterna som idag hyr lokaler i byggnaden. 
5. Att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för 
kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  
6. Under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans Utvecklings AB att 
teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
komplettera ägardirektivets 5 § med texten: För Alkärrsplan Utveckling AB säkerställa att man utför 
renoveringar i god dialog med hyresgästerna. 

Bernt Månsson (V), Lena Dafgård (SN) och ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

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

____ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF § 45/2020 
Förslag till Ägardirektiv 
Förslag till Bolagsordning 
Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, köpcentrum och bostäder vid Alkärrsplan 
Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB 
Juridisk utvärdering avseende ändring av hyresvärd i kommersiella hyresförhållanden, 2020-07-31, 
Advokatfirman Gärde och Partners 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-11-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: 286/20 

 

 
 

 

Ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans 
Utvecklings AB 
 
Socialdemokraterna har sett möjligheter i affären kommunen gjort med att ta över 
aktieinnehavet i Allkärsplan utveckling AB. Detta ger oss förmågan att styra över en 
central plats i Nynäshamn för bostäder, handel och utveckling. 
 
Vad ska då sjukhuset utvecklas till?  Socialdemokraterna ser möjligheten att förändra 
en grå klump mitt i staden till ett levandegörande centrum. Med ett ägande av 
fastigheten skapas möjligheter att skapa en plats för omsorg, vård, utbildning och 
kommunalservice. 
 
De nya utvecklingsplaner för Nynäshamns centrala mark med sjukhuset ska utvecklas 
tillsammans med folkrörelsen och de som bor i närområdet. Utvecklingsplaner får 
inte vara förunnat en central administration. Genom att inkludera invånare, 
medarbetare i kommunen, näringslivet och politiker kan vi skapa en gemensam 
framtidstro för Nynäshamn. 
 
De ägardirektiv vilket finns till beslut behöver utvecklas ytterligare och politiken 
behöver vara mer tydliga hur investeringen ska utvecklas på sikt. Men 
Socialdemokraterna anser dock i detta läge att bolagsstyrelsen ska få möjlighet att 
redovisa sitt arbete i kommande bokslut och årsredovisning. Därefter kommer 
ägardirektiven att behöva bli mer stringenta för att utveckla investeringen på sikt.  
Nornan 32 har betydande renoveringsbehov och den största hyresgästen är idag 
Nynäshamns kommun. Ägardirektiven behöver därför utvecklas när renoveringar av 
fastigheten kommer att starta och påverka hyresgästernas verksamheter kraftigt och 
att ersättningslokaler kommer behövas under renoveringen.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför på ett tillägg under §5, att: 

• För Allkärsplan Utveckling AB säkerställa att man utför renoveringar i god 
dialog med hyresgästerna.  

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 287/20 KS/2020/0308/612 

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig 
    uppräkning om noll procent. 
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent. 
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. 

Ärendet 
Storsthlms styrelse föreslår att priserna för klasser med hörselanpassning räknas upp i enlighet 
Stockholms stads begäran. Storsthlm rekommenderar en ny uppföljningsmetod i form av insamling 
av kostnadsunderlag för gymnasieprogrammen i kombination med en expertgrupp för analys av 
kostnaderna. Insamling avses ske med tvåårsintervall med start hösten 2020. Ärendet har 
remitterats till barn- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen. Yttrandet från barn- och 
utbildningsnämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 oktober 2020.   
 
Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade före 
15 december 2020. Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig 
    uppräkning om noll procent. 
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent. 
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig 
    uppräkning om noll procent. 
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent. 
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. 
______ 

Beslutsunderlag 
BUN §150/20  2020/0243/612 
Rekommendation, Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2021  
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021  

Skickas till 
Akten 
Storsthlm  
BUN 
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§ 288/20 KS/2020/0408/106 

Ny avtalsperiod inom Stockholm Business Alliance (SBA) 2021–
2025 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Nynäshamns kommun ska ingå ytterligare en partnerskapsperiod med Stockholms Business 
Alliance för perioden 2021 – 2025, i enlighet med bifogat avtal.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

Ärendet 
För att kunna möta den internationella konkurrensen och öka tillväxten i regionen har det 
kommunala partnerskapet Stockholm Business Alliance, SBA, bildats. Nynäshamns kommun var en 
av de 33 kommuner som anslöt sig till samarbetet när det startade igång år 2006. Idag är 56 
kommuner anslutna till SBA. SBA bygger på ett femårigt avtal där Stockholms kommuns ägda bolag 
Stockholm Business Region (SBR) har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med 
kommunerna genomföra de aktiviteter som pekas ut i SBA:s gemensamma verksamhetsplan.  
 
Arbetet delas in tre delar, investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och 
näringslivsservice/NKI.  Inom ramen för SBA- samarbetet arbetar SBR med att informera om 
regionens fördelar, identifiera prospekts, ta hand om förfrågningar och följa upp de etableringar och 
investeringar som görs i regionen. Utöver detta bidrar partnerkommunerna med lokala resurser. Den 
internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital 
of Scandinavia. En annan viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen på 
hemmaplan genom att tillsammans i SBA aktivt arbeta med NKI- frågor. Tanken är att kommunerna, 
genom att lyfta regionernas samlade fördelar, kan skapa bättre förutsättningar för att locka 
investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen för samarbetet är att behålla 
positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Nynäshamns kommun ska ingå ytterligare en partnerskapsperiod med Stockholms Business 
Alliance för perioden 2021 – 2025, i enlighet med bifogat avtal.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Nynäshamns kommun ska ingå ytterligare en partnerskapsperiod med Stockholms Business 
Alliance för perioden 2021 – 2025, i enlighet med bifogat avtal.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet. 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 24(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

____ 

Beslutsunderlag 
Stockholm Business Alliance – Förslag till avtal om Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen 
perioden 2021-2025 
Stockholm Business Alliance – Avtal om Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen perioden 2015-
2020 
Stockholm The Capital och Scandinavia - Följebrev till SBA-avtal 2021-2025 
 

Skickas till 
Akten 
Stockholm Buisness Alliance,SBA  
Kommundirektör  
Näringslivschef  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 289/20 KS/2020/0421/269 

Omförrättning av gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg 
inom Örens naturreservat 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet, ansöka om omförrättning av 
gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg, som förvaltas av Örens vägsamfällighet, enligt 35 § 
Anläggningslagen. 

Ärendet 
Örens naturreservat är beläget på södra Torö och är ett välkänt besöksmål för friluftsliv i olika 
former. Ett återkommande problem är begränsad framkomlighet gällande vägen och tillgång på 
parkeringsplatser föranlett av tidvis högt besökstryck. Besökare parkerar längs vägen eller i 
dikeskant samt ute i terrängen, vilket leder till irritation hos fastighetsägare och Örns 
vägsamfällighet. Det har resulterat i konflikter som inneburit att det vid flertalet tillfällen placerats ut 
stora stenar för att hindra olovlig parkering i terrängen och därmed att vägen delvis blockeras och 
framförande av fordon försvåras för t ex räddningstjänstinsatser.  
 
Under våren 2019 genomförde Vägsamfälligheten sladdning och dikning för att smalna av vägen. En 
åtgärd som skadat stammar och rötter på tallar och bidrog till att många kontaktade kommunen 
med klagomål som framfördes med upprörda känslor hos både boende och besökare samt artikel i 
DN (2019-05-24). Fastighetsägare har under åren satt upp andra hinder i form av staket och 
stolpar, anlagt egna parkeringsfickor på reservatsmark (Nynäshamns kommuns fastighet Ören 
1:110) med mera, vilket skapat ytterligare irritation bland besökarna. Ett tillsynsarbete angående 
detta genomförs under 2020 av kommunens bygglovsenhet. 
 
Idag finns det oklarheter gällande gränsen mellan vägområdet och naturreservatet och därmed även 
ansvarsfrågan. Vägsamfälligheten har ansvar för skötseln för både väg och vägområde medan 
kommunen har ansvar för skötseln av den övriga marken i naturreservatet. Oklarheten gällande 
gräns mellan vägområde och naturreservat är återkommande i diskussionerna mellan Örns 
vägsamfällighet och Nynäshamns kommun (markförvaltning). Vägområdet behöver definieras för att 
klargöra förhållandet mellan parterna. Vägområdet är inte omnämnt i nuvarande vägförrättning från 
1949.  
 
Problematiken med parkeringsplatser vid högt besökstryck är del av arbetet med revideringen av 
naturreservatets föreskrifter (MSN/2020/1562), där förutsättningar för att om möjligt tillskapa fler 
parkeringsplatser har utretts. Problemet med besökare som parkerar i terrängen trots tillgängliga 
parkeringsplatser, kan motverkas med någon form av hinder i terrängen i syfte att skydda känslig 
markvegetation. Trafikverket motsätter sig att hinder placeras inom vägområdet på grund av 
trafiksäkerhet, varför hinder vid behov bör placeras utanför vägområdet. För att respektive part ska 
kunna utföra åtgärder för att förhindra parkeringsöverträdelser, måste problemet med parkering 
längs med vägen och i naturreservatet klargöras med genomförande av omförrättning. 
 
Trafikverkets kontaktperson har angett att en omförrättning är lämplig, eftersom nuvarande 
förrättningen är gammal och därmed inte tydligt anger och fördelar ansvar för aktuella och 
återkommande problemställningar samt är anpassad efter dagens trafiksituation. Förvaltningen 
anser att en omförrättning av Örn GA:5 bör göras i syfte att klargöra och definiera vägområdet. 
Eftersom Nynäshamns kommun är medlem i vägsamfälligheten, kan Nynäshamns kommun ensidigt 
begära att Lantmäteriet behandlar ansökan om omförrättning. 
 



 

PROTOKOLL Sida 26(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet, ansöka om omförrättning av 
gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg, som förvaltas av Örns vägsamfällighet, enligt 35 § 
Anläggningslagen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet, 
ansöka om omförrättning av gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg, som förvaltas av Örens 
vägsamfällighet, enligt 35 § Anläggningslagen. 
______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Förrättning 1949 
Bilaga 2, Brev från Örns samfällighet med synpunkter 

Skickas till 
 
Akten  
Planeringschef 
Mark- och exploateringsenheten Markförvaltare  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 290/20        KS/2014/0108/000 

Återremitterat ärende - Gång och cykelväg mellan Sunnerby 
och Grödby 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till förvaltningen beträffande lämplig 
sträckning av gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby: 
I första hand ser vi en dragning enligt 1a men med den förändringen att dra enligt 2 i gräns mot 
Norr Enby 5:1 samt enligt 4 i anslutning till Grödby som är på kommunal mark enligt uppgift. Sen är 
vår önskan att även 3 byggs och ansluter till GC-vägen då den redan finns med i tidigare detaljplan 
enligt underlaget. Eventuell korrigering av dragningen av olika skäl under ärendets hantering kan 
också vara möjlig enligt vår uppfattning. 

Ärendet 
I den bifogade bilagan ”Sträckningar för gång- och cykelväg Grödby-Sunnerby” redovisas några 
möjliga sträckningar som kan kombineras ihop på olika sätt. En skiss på ungefärlig sträcka gjordes i 
och med MSF:s hantering av ärendet och deras kontakt med fastighetsägare. Sträckningen gick  
från södra Grödby via Fagerviks skola och ner till idrottsplatsen i Sunnerby. Detta är även 
utgångspunkten för dessa förslag då gång- och cykelvägen bör sträcka sig längs med väg 542, då 
det är den genaste vägen mellan Grödby och Sunnerby. 
 
Kortfattat går de två huvudsakliga förslagen en sträckning längs väg 542, antingen på östra 
(alternativ 1a) eller på västra sidan (alternativ 1b) om vägen. Nedan följer en kort sammanfattning 
av sträckningarna:  
1. Längs väg 542 
a. på östra sidan, anslutning till Grödby via en mindre skogsstig som används idag. 
b. på västra sidan, med möjlig anslutning till Grödby via alternativ 1a eller alternativ 4. 
 
2. Samma sträckning som förslag 1a, bortsett från att en gång- och cykelväg ej dras genom 
fastigheten Norr Enby 5:1 då fastighetsägaren svarade nej på förfrågan om att upplåta mark. 
 
3. Genom detaljplan för Norr Enby 1:57 m.fl., därefter längs lokalgata igenom planområdet. Inom 
ramen för detaljplanen anläggs en gc-väg fram till väg 542. 
 
4. En alternativ sträckning mellan väg 542 och Grödby. Vid kommunens fastighet Grödby 2:30, görs 
en ny anslutning från väg 542 in till Grödby. 
 
Det finns dock ett antal fastighetsägare som har svarat nej eller ej svarat på förfrågan tidigare i år 
om att upplåta mark för en allmän gång- och cykelväg mellan Grödby och Sunnerby. 
 
Förvaltningen uppfattar att dragning 1a, möjligtvis 1a i kombination med 4, är att föredra. Detta 
eftersom att de större målpunkterna är belägna på den östra sidan, med båda orterna Sunnerby och 
Grödby. Förvaltningen överlämnar frågan till kommunstyrelsen att besluta om lämplig sträckning 
utifrån underlaget. Utifrån Kommunstyrelsens beslut kan förvaltningen sedan gå vidare i 
diskussionerna med berörda fastighetsägare. 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 28(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utifrån underlaget om lämplig dragning för en gång- och cykelväg för att 
förvaltningen sedan ska kunna återkomma med svar på att-sats 2 enligt beslut KS §26 2020-09-24;  

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

Yrkanden 
Bengt-Göran Pettersson (KD) föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till 
förvaltningen: 
I första hand ser vi en dragning enligt 1a men med den förändringen att dra enligt 2 i gräns mot 
Norr Enby 5:1 samt enligt 4 i anslutning till Grödby som är på kommunal mark enligt uppgift. Sen är 
vår önskan att även 3 byggs och ansluter till GC-vägen då den redan finns med i tidigare detaljplan 
enligt underlaget. Eventuell korrigering av dragningen av olika skäl under ärendets hantering kan 
också vara möjlig enligt vår uppfattning. 
 
Ordförande (M) yrkar bifall till Bengt-Göran Petterssons förslag till yttrande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Bengt-Göran Petterssons (KD) förslag till yttrande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Bengt-Göran Petterssons (KD) förslag till yttrande. 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
Sträckningar för gång- och cykelväg Grödby-Sunnerby  
Motion angående byggande av gång- och cykelbana utmed länsväg 542 mellan Grödby och 
Sunnerby  
Beslut - KS § 226 2020-09-24 - Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby  
Tjänsteutlåtande – 2020-09-03 Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby  
Bilaga 1 Utredning gång- och cykelväg Sunnerby-Grödby  
Bilaga 2 Sammanställning av undersökning kring intresse för att upplåta mark  
Beslut - ks § 180 2020-06-17 - Återkoppling till kommunstyrelsen  
Beslut - Ks au § 56 2019-04-11 - Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby  
Beslut - Ks § 227 2018-10-24 - Gång- och cykelväg mellan Sunnnerby och Grödby  
Msn § 85, 2014-04-24 - Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby  
Bilaga 1: Kommunfullmäktige 2012-05-09 §140 – Svar på motion om byggande av gång- och 
cykelbana utmed väg 542 mellan Sunnerby och Grödby  
Beslut - KSAU § 125 2020-08-20 - Återkoppling till kommunstyrelsen  
Återkoppling till KS angående gc-väg Grödby-Sunnerby 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Handläggare 
  



 

PROTOKOLL Sida 29(44) 
Kommunstyrelsen 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 291/20 KS/2019/0457/400 

Fortsatt deltagande i projektet Glokala Sverige 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta deltagandet i projektet Glokala Sverige. 

Ärendet 
Glokala Sverige är ett samarbete mellan svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner 
och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) med syfte att stärka kunskap och 
engagemang för Agenda 2030 och Globala målen bland politiker och tjänstepersoner i kommuner 
och regioner. Projektet inleddes 2018 och finansieras av Sida. År 2020 är Nynäshamns kommun en 
av de 130 kommuner och 16 regioner som deltar i Glokala Sverige.  
 
Den 28 september 2020 arrangerade Nynäshamns kommun och Svenska FN-förbundet en digital 
utbildning om Agenda 2030 för ett fyrtiotal av kommunens medarbetare, chefer och beslutsfattare. 
Utbildningen pågick under en förmiddag och innehöll föreläsning om Agenda 2030 och lokalt 
hållbarhetsarbete samt en workshop. Under utbildningens workshop fick deltagarna diskutera 
visioner och framgångsfaktorer till olika fokusområden som kommunens kommande 
hållbarhetsstrategi kan beröra.  

Nu har Nynäshamns kommun fått ett erbjudande om att fortsätta sitt deltagande i Glokala Sverige. 
Erbjudandet gäller från 2021 och så länge Glokala Sveriges verksamhet fortsätter, såvida vi inte 
aktivt väljer att avsluta vårt deltagande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta deltagandet i projektet Glokala Sverige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta deltagandet i projektet Glokala Sverige. 

______ 

Beslutsunderlag 
Beslut - Ks § 329 2019-11-21 - Deltagande i projektet Glokala Sverige  
Fortsätt ert deltagande i Glokala Sverige från 2021! Svara senast 16/11 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
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Kommunstyrelsen 
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§ 292/20 KS/2019/0484/400 

Investering av laddstolpar - Segersängs pendlarparkering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1) Ianspråkta 300 000 kronor ur investeringsramen MEX fastigheter/mark MoB 2020–2023 för 
uppförandet av två laddstolpar för elbil på Segersängs pendlarparkering.  

2) Föreslå MSN att ge Stadsmiljöavdelningen utökat nämndbidrag om 30 000 kronor per år för 
att täcka kostnader för avskrivningar och ränta, el, snöröjning och så vidare för två 
laddstolpar på pendlarparkeringen i Segersäng. Investeringen beräknas vara färdigställd och 
ekonomiskt avslutad under 2021-12-31, i och med det tillfaller det utökade nämndbidraget 
Stadsmiljöavdelningen. 

3) Kommunstyrelsen önskar återkoppling från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden för hur 
och till vilken kostnad elstolpar i Ösmo kan kopplas in på elnätet. 

4) Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en betalningsmodell för kommunens laddstolpar. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 
 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga H. 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga I. 

Ärendet 
Planeringsavdelningen behöver ett investeringsbeslut för att kunna gå vidare med projektet. I detta 
skede avser avdelningen uppföra två laddstolpar på platsen men tanken är att redan i detta projekt 
investera i en elanslutning som har kapacitet för fler stolpar för att på så sätt underlätta utbyggnad 
av laddinfrastruktur på platsen när behovet ökar.  

De kostnader som projektet beräknas omfatta är som följer:  

• Kostnadsindikation anslutning (25A): cirka 110 000 – 150 000 kr 
• Kostnadsindikation förberedelse av laddparkering (markarbete, eldragning och fundament): 

cirka 65 000 – 75 000 kr 
• Kostnadsindikation 2 laddstolpar (4 laddpunkter): cirka 60 000 – 70 000 kr 

 
Investeringen kommer resultera i en ny kommunal anläggning. Stadsmiljöavdelningen kommer att 
drifta anläggningen och behöver därmed få utökat nämndbidrag. Det utökade nämndbidraget ska 
täcka kostnader för exempelvis snöröjning och elkostnader. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 24 000 
kronor vid en avskrivningstid om 15 år och en internränta om 1,5 procent.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1) Ianspråkta 300 000 kronor ur investeringsramen MEX fastigheter/mark MoB 2020-2023 för 
uppförandet av två laddstolpar för elbil på Segersängs pendlarparkering.  

2) Föreslå MSN att ge Stadsmiljöavdelningen utökat nämndbidrag om 30 000 kronor per år för 
att täcka kostnader för avskrivningar och ränta, el, snöröjning och så vidare för två 
laddstolpar på pendlarparkeringen i Segersäng. Investeringen beräknas vara färdigställd och 
ekonomiskt avslutad under 2021-12-31, i och med det tillfaller det utökade nämndbidraget 
Stadsmiljöavdelningen. 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1) Ianspråkta 300 000 kronor ur investeringsramen MEX fastigheter/mark MoB 2020–2023 för 
uppförandet av två laddstolpar för elbil på Segersängs pendlarparkering.  

2) Föreslå MSN att ge Stadsmiljöavdelningen utökat nämndbidrag om 30 000 kronor per år för 
att täcka kostnader för avskrivningar och ränta, el, snöröjning och så vidare för två 
laddstolpar på pendlarparkeringen i Segersäng. Investeringen beräknas vara färdigställd och 
ekonomiskt avslutad under 2021-12-31, i och med det tillfaller det utökade nämndbidraget 
Stadsmiljöavdelningen. 

3) Kommunstyrelsen önskar återkoppling från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden för hur 
och till vilken kostnad elstolpar i Ösmo kan kopplas in på elnätet. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet. 

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

Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen 
ska uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en betalningsmodell för kommunens laddstolpar. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Ordförandes (M) tilläggsyrkande. 

Lena Dafgård (SN) yrkar: 
1. avslag till förslaget om laddstolpar vid Segersängs pendlarparkering 
2. att förvaltningen utreder möjligheten till laddning i de orter där områden med flerbostadshus 
eftersom vi bedömer att användar-, miljö- och samhällsnyttan är där och att fler då får möjligheter 
att använda elbil. 
 
Ajournering 13.49-13.54. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Ska ärendet avgöras idag eller återremitteras för utredning? 
2. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med ordförandes (M) tilläggsyrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Investerings controller 
MSN  
Stadsmiljöavdelningen 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-11-19 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: 292/20 

 

 
 

 

Investering av laddstolpar - Segersängs 
pendlarparkering 
 
Socialdemokraterna anser att Nynäshamns kommun ska investera i flera laddstolpar 
för att arbeta mot kommunens lokala klimatmål. En betydande del av 
koldioxidutsläpp kommer från fordon som drivs av fossila bränslen. Det är därför 
viktigt att möjliggöra en övergång till fossilfria fordon och därmed bygga ut 
infrastrukturen för dessa fossilfria fordon. Laddstolpar är en del i att nå 
målsättningen med ett netto-noll utsläpp.  
 
Socialdemokraterna förutsätter att kommunstyrelseförvaltningen ansöker om 
finansiering från naturvårdsverket genom klimatklivet. Naturvårdverket medger stöd 
till investeringar för publika laddningsstationer vilket avses byggas i 
Segersängsstation.     
 
Socialdemokraterna yrkade under kommunstyrelsens arbetsutskott att; 

• Kommunstyrelsen önskar återkoppling från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för hur och till vilken kostnad elstolpar i Ösmo 
kan kopplas in på elnätet.  

 
Yrkandet grundar sig på att elstolpar har monterats sedan två år tillbaka i Ösmo utan 
att de varit i funktion. Detta är slöseri med investeringar och ger inte den 
klimatpåverkan de är avsedda för om ingen medborgare kan använda elstolparna.  
Vidare har kommunen ingen gemensam betalningsmodell för hur nyttjande av 
laddstolpar ska kunna debiteras den som laddar sitt fordon. Med takt att kommunen 
kommer investera i flera laddstolpar behöver också en taxa samt betalningsmetod 
utredas för att möta driftkostnader och underhållskostnader på investeringen.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför följande: 

• att kommunstyrelseförvaltningen utreder och lämnar förslag på hur 
betalning/kostnad kan tas ut av de som använder de laddstolpar som 
finns/kommer att finnas i Nynäshamns kommuns ägo.  

 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-11-19 

Avslagsyrkande rörande Investering laddstolpar - Segersängs pendlarparkering 
 

Bakgrund 
Elektrifiering av fordon är en viktig del i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Omställningen är 
omfattande och kommer kräva stora insatser. Det är viktigt att de insatser som ger störst och snabbast miljönytta 
prioriteras. Vår bedömning är att laddstolpar vid pendlarparkeringar i vår kommun ger en marginell miljö- och 
samhällsnytta. Den miljöbelastning som sker vid anläggandet av laddstolpar i form av utsläpp av t.ex. 
växthusgaser vid schaktarbeten och tillkommande material som kabel och laddstolpe, är så stor att det kommer 
ta många år, om ens någonsin, innan miljönyttan blir positiv. Dessutom bedöms de inte vara attraktiva ur ett lokalt 
användarperspektiv. Elbilar idag har den räckvidd som krävs för att pendla inom vår kommun utan 
tillskottsladdning under dagen. Laddning av dessa elbilar sker nattetid i eget garage eller på egen tomt.  
 

En större miljönytta är att erbjuda laddmöjligheter till de som bor i områden med flerfamiljshus. Dessa potentiella 
elbilsköpare  har i många fall inte tillgång till eget garage eller egen tomt utan är hänvisade till parkering på gatan. 
Efterfrågan för denna typ av gatuladdning är stor och kommer att öka i takt med att elbilar blir vanligare på 
marknaden. Det finns ett antal leverantör som erbjuder olika lösningar. En intressant lösning är laddning via 
stolpar för gatubelysning, sk lyktstolpsladdning. Denna lösning är kostnadseffektiv och miljönyttan infinner sig 
snabbt; miljöbelastningen initialt är liten eftersom schaktning undviks och tillkommande material är minimal. 
 

Samlad bedömning för vår kommun 
Vi bedömer att störst framtida användarnytta och miljö/samhällsnytta erhålls om områden med flerbostadshus i 
tätorterna Ösmo och Nynäshamn förses med laddmöjligheter. Flera olika lösningar erbjuds och har testats med 
positiva resultat och bör studeras av vår kommun innan ytterligare investeringar i laddstolpar görs.     1 2 3 4

  

Yrkande 
Vi yrkar: 
 

● avslag till förslaget om laddstolpar vid Segersängs pendlarparkering 
 

● att förvaltningen utreder möjligheten till laddning i de orter där områden med flerbostadshus eftersom vi 
bedömer att användar-, miljö- och samhällsnyttan är där och att fler då får möjligheter att använda elbil. 

 

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

1 https://www.vibilagare.se/nyheter/nya-forslaget-satsa-pa-innovativ-gatuladdning-elbilar 
2 https://youtu.be/SGbGP5u588Y 
3 https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/elbil-laddhybrid/har-laddas-elbilen-i-lyktstolpen-498786/ 
4 https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2017/november/lyktstolpen-laddar-elbilen--och-installationen-gar-snabbt/ 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 

PROTOKOLL Sida 32(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 293/20 KS/2020/0436/629 

Sommarjobbsrapport 2020, Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
 De kommunala sommarjobben för ungdomar syftar till att hjälpa ungdomarna ut i arbetslivet. De 
får viktiga egna kontakter oavsett föräldrarnas nätverk, de får ett arbetsintyg och tjänar egna 
pengar. De får framför allt viktig erfarenhet och kunskap om olika kommunala yrken som kan bidra 
till deras motivation att söka sig till någon av kommunens arbetsplatser och/eller få inspiration till 
utbildning. 
 
Denna rapport redovisar 2020 års verksamhet med sommarjobben för ungdomar. Rapporten 
inkluderar bland annat en sammanfattning av enkätsvar samt viktiga händelser. 
 
2020 års sommarjobb för ungdomar hade en reviderad garanti, som i enlighet med mål och budget 
anpassats efter tilldelat budgetutrymme. Arbetet med sommarjobben har kantats av de 
exceptionella svårigheter som pandemin med Covid-19 medförde. Bland annat ställdes 170 platser 
in på grund av smittrisk. Nya lösningar krävdes i planeringsfas, genomförande och på de 
arbetsplatser som fortfarande kunde erbjuda sommarjobb. Slutligen kunde samtliga ungdomar med 
garanti erbjudas ett jobb och därutöver ett 70-tal på reservlistan. 
 

Ärendet 
Sommarjobbsrapport 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Sommarjobbsrapport 2020 
 

Skickas till 
Carolina Pettersson 
Linn Marsten 
Mona Bjurén 
Kicki Lundgren 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 33(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 294/20 KS/2019/0237/209 

Återrapportering till Kommunstyrelsen angående 
Trafikantveckan 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Återrapportering av Nynäshamns kommuns medverkan i den Europeiska Trafikantveckan 16–22 
september. En skriftlig rapport har översänts till kommunstyrelsen.  
 

_____ 

Skickas till 
Planeringschefen 
Handläggaren 
Akten 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 34(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 295/20  

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

Ärendet 
Planeringschef Mikael Gustafsson informerar ärenden som behandlats på samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen: 

- ansökan om markanvisning vid Ösmo station. 
- lokalisering av solcellspark 
- ansökan om planbesked Jursta/Drakboda 
- ansökningar om markköp 
- skrivelse om ansvar för samfälligheter 
- uppdatering av projektlistan för samhällsbyggnadsprojekten 
- anbudstävling för Hacktorp 
  



 

PROTOKOLL Sida 35(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 296/20  

Rapport näringslivsfrågor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

Ärendet 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om nästa möte med Södertörnskommunerna.  

  



 

PROTOKOLL Sida 36(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 § 297/20  

Kansliavdelningen informerar 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

Ärendet 
Kanslichef Christian Wigren informerar om: 

- inbrottet i kommunhuset 
- Överföring av handlingar i samband med att fastighetsavdelningen till blir en del av 
kommunstyrelseförvaltningen. 
samt 
- besvarar en fråga från Bernt Månssons (V) om rättsprocess mellan kommun och privat företag. 
  



 

PROTOKOLL Sida 37(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 298/20 KS/2020/0003/002 

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

Ärendet 
KS/2020/0253/232A-20 Planeringschefens beslut om startbesked, Musköten 2, ansökan om bygglov 
förskola. 
 
KS/2020/0379/349-2 Kommundirektörens beslut om att inge avge svar på remiss för Vägledning om 
samverkan inför omprövning av vattenkraft. 
 
Ks/2020/0272/009-10 Tf mark- och exploateringschefens beslut om avgiftsreducering med 
anledning av Covid 19, restaurang Kroken.  
 
KS/2020/0384/232A-4 Planeringschefens beslut om att återta ansökan om bygglov – fasadändring 
dörr förskola Musköten 2. 
 
KS/2020/0352/259-4 Tf mark- och exploateringschefens beslut – godkännande av byggnation och 
andrahandsupplåtelse av paddelbanor inom arrendeställe. 
 
KS/2020/0003/002-26, 2020/0003/002-27 och 2020/0003/002-28 Tf mark- och 
exploateringschefens beslut – ombudsfullmakter lantmäteriärenden.  
 

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

Skickas till 
Akten 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 38(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 299/20 KS/2020/0030/069 

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

Ärendet 
KS/2020/0206/214-5 - Begäran om upphävande av kommunstyrelsens beslut om planbesked på 
fastigheten Trehörningen 23 Nynäshamn - KS § 184, 2020-09-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 105 2020-10-15 - Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 
januari - 31 augusti 2020,  KS/2020/0023/042-15 
 
Rapport från Linköpings universitet – Den lokala politikens bildningsarenor.  
https://liu.se/nyhet/unik-undersokning-kommunens-politiker. 
 
Protokoll från direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund 2020-10-23. 
 

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

________ 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 39(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 300/20 KS/2020/0034/008 

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

Ärendet 
Digital konferens - Migration och Etablering - Vad händer 2021? 
www.regionkronoberg.se 9 december 2020. 
 
Inbjudan till seminarium från Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet 
Fi 2019:04 - Med vilja och kreativitet bygger vi bra bostäder med lägre hyra 
Torsdag 19 november kl. 13:00-16:30 i digitalt forum. 
 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 40(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 § 301/20  

Nästa sammanträde - temadag 3 december kl 09.00 
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är en temadag och inträffar den 3 december klockan 09.00. 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om att temat är uppstart för budget 2020. 

Ordförande (M) informerar om att sammanträdet kommer ske via teams i lika hög utsträckning som 
dagens sammanträde  



 

PROTOKOLL Sida 41(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302/20       KS/2018/0277/436 

Övriga frågor 
1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende gällande ansökan om deponi i 
Torp 14:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet får väckas 
2. Lena Dafgårds (SN) skrivelse biläggs remissvaret för deponering av inert avfall och 
återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, KS/2018/0277/436. 

Ärendet 
Skrivelsen biläggs protokollet som bilaga J. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska få väckas och att Lena Dafgårds (SN) skrivelse ska biläggas 
remissvaret för deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 
14:1, KS/2018/0277/436. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall eller avslag till att ärendet ska få väckas. 
2. Bifall eller avslag till att Lena Dafgårds (SN) skrivelse ska biläggas remissvaret för deponering av 
inert avfall och återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, KS/2018/0277/436. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. ärendet får väckas 
2. Lena Dafgårds (SN) skrivelse biläggs remissvaret för deponering av inert avfall och 
återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, KS/2018/0277/436. 
 

______ 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 

  



  
    

Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2020-11-11   
  

Väckande   av   ärende   gällande   ansökan   om   deponi   i   Torp   14:1,   Nynäshamns   kommun   
  

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

  
JEM-WE   AB   yrkar   på   tillstånd   för   årlig   deponering   av:   

a) högst   100   000   ton   inert   avfall   (till   deponi   för   inert   avfall)   per   år   
b) högst   en   (1)   miljon   ton   inert   avfall   totalt   under   verksamhetsperioden.     

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

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

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

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

i   bilaga   till   den   tekniska   beskrivningen   utföra   bergschakt   med   en   volym   av   ca   400   000   m 3    ned   till   maximalt   
+40   m.ö.h.   (RH   2000)   i   syfte   att   skapa   ytor   för   deponiverksamheten   och   skapa   lutning   bort   från   Gorrans   
vattenskyddsområde   

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

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

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

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

  
Länsstyrelsen   beslutade   (2019-12-20)   att   den   planerade   verksamheten   kan   antas   medföra   betydande   
miljöpåverkan.     

  

  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   

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

  



  
Granne   med   nytt   bostadsområde   och   förskola   
Deponin   kommer   att   gränsa   till   ett   nytt   bostadsområde,   Norr   Enby   1:57   m.fl,   som   har   en   detaljplan   som   
har   vunnit   laga   kraft   och   där   47   nya   bostäder   ska   byggas   och   två   är   redan   byggda.   Vi   bedömer   att   det   
kommer   uppstå   konflikter   mellan   de   planerade   bostäderna   och   verksamheterna   i   samband   med   deponi.   
En   deponi   ca   80   meter   från   närmaste   hus   motverkar   också   vår   kommuns   ambitioner   att   öka   antalet   
invånare   i   kommunen.   De   flesta,   som   väljer   att   flytta   ut   på   den   storstadsnära   landsbygden   i   vår   kommun   
för   att   få   lugn   och   ro   och   bo   nära   naturen,   väljer   inte   att   bosätta   sig   med   en   deponi   som   närmaste   
granne,   där   bullrande   verksamhet   som   krossning   och   sortering   föreslås   helgfri   mån-fre   06-18.   Eftersom   
all   skog   har   huggits   ner,   kommer   både   deponin   och   krossverksamheten   att   höras   mycket   långt.   Det   är   
därför   anmärkningsvärt   att   det   inte   står   något   om   buller   nära   bostadshus   i   samrådsunderlaget.   När   det   
gäller   buller,   så   är   det   också   den   totala   mängden   buller   som   ska   räknas.   Sedan   Trollsta   grusgrop   fick   
förnyat   tillstånd,   innebär   deras   verksamhet   också   mycket   störande   buller,   som   kommer   hörs   inom   
samma   område   och   som   hörs   ända   längst   bort   i   Grödby   mot   Trollsta.   Mycket   nära   ligger   också   det   som   
tidigare   var   Fagerviks   skola   och   som   idag   är   förskola.   Att   lokalisera   en   deponi   med   buller,   krossning   av   
berg,   betong,   asfalt,   naturgrus   och   andra   jordarter   samt   sprängning   av   berg   nära   en   förskola,   är   minst   
sagt   olämpligt.   I   Fagervik   bor   också   många   idag   permanent,   inte   minst   sedan   de   har   fått   bekosta   
indragning   av   kommunalt   vatten   och   avlopp   och   de,   som   bor   där,   kommer   att   ha   buller   från   två   håll,   
både   från   Trollsta   grusgrop   och   deponin.    

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

  
Gorrans   vattenskyddsområde   

  
Delar   av   deponin   kommer   också   att   ligga   inom   sekundärområdet   för   Gorrans   vattenskyddsområde,   som   
är   den   vattentäkt   som   försörjer   samhällena   Sunnerby,   Torp,   Grödby,   Spångbro   samt   Marsta   och   
Ristomta   med   dricksvatten.   Gorrans   vattenskyddsområde   är   dessutom   reservvattentäkt   för   andra   
områden.   “Gorran   ingår   i   vattenförekomsten   Södra   Sorundaåsen   som   bedöms   ha   hög   regional   prioritet   
enligt   den   regionala   vattenförsörjningsplanen   för   Stockholms   län”.   Prioriteringen   innebär   att   Gorran   1

bedöms   kunna   försörja   ett   stort   antal   människor   och   därigenom   avlasta   det   regionala   systemet   på   ett   
betydande   sätt.”   Enligt   Länsstyrelsens   beslut   2019-06-12,   513-30540-2012,   är   bland   annat   följande   2

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

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

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

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

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

grundvattenkvaliteten   

1   Rapport   2018:24.   
2  Beslut   av   Länsstyrelsen   i   Stockholm   om   vattenskyddsområden   med   föreskrifter   för   kommunala   
grundvattentäkter   vid   Gorran   och   Berga   inom   Nynäshamns   kommun,   beslut   2019-06-12.     
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● Nyanläggning   och   ombyggnad   av   väg   får   inte   ske   utan   att   skyddsåtgärder   vidtas   för   att   

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

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

  
  

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

  

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

● Vägen   trafikeras   av   busslinje   783   samt   skolbuss   och   p.g.a.   vägens   dåliga   standard   har   flera   
olyckor   med   buss   skett.   

  

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

  

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

  
● Enligt   bolagets   beräkning   blir   det   ungefär   en   passage   var   7-8:e   minut.   Dessutom   tillkommer   

ytterligare   passager   för   det   som   ska   återvinnas,   då   det   blir   fyra   passager   per   lass.     
  

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

  
● Vi   bedömer   att   det   blir   en   ohållbar   belastning   på   väg   225   med   den   trafik   som   Norviks   hamn   

redan   genererar   samt   på   väg   542,   Sorundavägen,   från   Spångbro   och   genom   Torp   och   Sunnerby   
som   redan   i   dag   har   många   tunga   transporter,   även   om   det   anges   att   man   företrädelsevis   
kommer   att   köra   via   väg   542.   

  
● Om   alla   lastbilstransporter   från   Norviks   hamn   och   trafiken   till   deponin   trafikerar   väg   225   så   

genererar   det   sammanlagt   ytterligare   ca   50   lastbilspassager   per   timme,   d.v.s.   nästan   en   
lastbilspassage   i   minuten,   både   på   väg   225   och   på   väg   542.   

  
I   bilaga   1   illustreras   ovanstående   problematik.   
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Negativ   inverkan   på   kollektivtrafik   
Väg   542   trafikeras   bl.a.   av    busslinjerna   729,   783,   848   och   858   som   måste   samsas   med   lastbilarna   där.   
Vi   anser   därför   att   SL   och   Nobina   bör   vara   remissinstans   för   detta   samråd,   eftersom   
lastbilstransporterna   längs   den   föreslagna   vägen   kommer   att   ha   negativ   inverkan   på   kollektivtrafiken   
och   dess   tillförlitlighet.   Detta   är   allvarligt   för   de   boende   i   det   aktuella   området,   när   de   ska   ta   sig   till   och   
från   arbete   och   skola,   eftersom   turtätheten   redan   från   början   är   gles.     

  
  

  Vi   yrkar:     
  

1. att   vår   kommun   säger   nej   till   denna   deponi.     
  
  

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  
  

Lena   Dafgård   
Ledamot   i   kommunstyrelsen,   
i   barn-   och   utbildningsnämnden   samt   
i   kommunfullmäktige   

  
  
  
  
  
  

Bilagor:   
  

1. Farliga   trafikmiljöer   och   kulturhistoriska   miljöer   av   riksintresse   
  

2. Länsstyrelsens   beslut   om   fastställande   av   vattenskyddsområden   för   Gorran   och   Berga   med   
karta   

  

3. Kommunstyrelsens   arbetsutskotts   och   kommunstyrelsen   protokoll   beträffande   “Yttrande   
samrådsunderlag   inför   ansökan   inert   deponi   Torp   14:1”   

  

4. Tillståndsansökan   
     

  

  
2020-11-11    Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti    Sida   4   av   6  



  
Bilaga   1:   Farliga   trafikmiljöer   och   kulturhistoriska   miljöer   av   riksintresse   

  

Den   S-kurva   som   är   markerad   i   bild   1   är   mycket   “trång”.   Vi   bedömer   att   en   lastbil   med   två-axligt   släp,   
“skär”   kurvorna   så   mycket   att   det   ej   finns   plats   för   en   personbil   och   ännu   mindre   en   buss   vid   möte.   

  

  
Bild   1   

  

Den   T-korsning,   som   bild   2,   3   och   4   visar,   har   nedsatt   sikt   åt   vänster.   Då   en   lastad   bil   med   släp   på   väg   
mot   deponin   skall   svänga   vänster   upp   på   väg   542   från   en   uppförsbacke,   så   kommer   det   att   bli   för   kort   
varsel   för   förare   som   kommer   norrifrån.   Sikten   är   skymd   i   kurvan.   Befintlig   varningsskylt   för   utfart   ger   
inte   tillräckligt   skydd/förvarning,   eftersom   det   är   en   70-väg   med   tät   trafik,   där   
hastighetsbegränsningarna   inte   respekteras.   

  

  
Bild   2 Bild   3   

  
Bild   4   
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Kulturhistoriska   miljöer   av   riksintresse   
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PROTOKOLL Sida 42(44) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302/20       KS/2020/0458/009 

2. Bert Månsson (V) önskar väcka ett ärende om votering på distans 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 

Ärendet 
Bernt Månsson (V) vill väcka ett ärende om att undersöka möjliga system för att kunna genomföra 
votering på distans.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska få väckas. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till att ärendet ska få väckas. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 
 
______ 

Skickas till 
Akten 
Kanslichefen 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302        KS/2020/0471/340 

3. Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om kommunens vatten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 

Ärendet 
Skrivelsen biläggs protokollet som bilaga K. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska få väckas. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till att ärendet ska få väckas. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 
 
______ 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-11-19 
Kommunstyrelsen 
Väckt ärende 

 

 
 

 

Väckt ärende om kommunens vatten 
 
Bakgrund 
 
EU:s vattendirektiv antogs 23 oktober 2000 och infördes i svensk lagstiftning 
genom Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) 2004-06-17, med stöd 
av 5 kap. miljöbalken. 
 
Vattenmyndigheten fick regeringens uppdrag att ansvara för förvaltningen av de 
svenska vattenförekomsterna. Förvaltningsplaner upprättas i cykler på sex år, den 
första planen 2009–2015 var i huvudsak inriktad på kartläggning och analysarbete. 
Den nu aktuella förvaltningsplanen 2016–2021, blickar till stor del framåt. 
Kommunerna har ett brett uppdrag i svensk vattenförvaltning på lokal nivå, från 
styrning till praktisk vattenvård. 
 
Flera av de åtgärder som vattenmyndigheterna lägger fram i åtgärdsprogrammen 
riktar sig till kommunerna. Åtgärderna genomförs bland annat genom beslut enligt 
miljöbalken eller plan- och bygglagen, och skall leda till att miljökvalitetsnormerna 
uppnås. Åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande för 
kommunerna. 
 
Det innebär till exempel att verksamheter som riskerar att försämra vattnets status, 
inte skall få tillstånd för sin verksamhet. Kommunerna skall rapportera till 
vattenmyndigheten hur arbetet med åtgärdsprogrammet fortgår.  
 
YT-och grundvattenplan för Nynäshamns kommun 
Planen antogs i kommunfullmäktige 30 november 2019, §190, den skall utgöra ett 
planeringsunderlag för att uppnå miljökvalitetsnormerna i kommunens yt- och 
grundvatten. Yt- och grundvattenplanen baseras på vattenmyndighetens 
förvaltningsplan 2016–2021. I planen framgår de åtta åtgärder som gäller 
kommunerna inom vattenförvaltningen 2016–2021. 
 
En separat handlingsplan ska tas fram när yt- och grundvattenplanen är antagen 
för att där fastställa åtgärder, prioriteringar och kostnads sätta dessa. 
Någon sådan plan har vi inte sett till. 
 
Nynäshamns kommun står inför en period av stark expansion där flera områden är 
föremål för detaljplanläggning. Verksamhetsområdet vid Segersängsmotet, 
utbyggnaden av centrala Ösmo med flera, dessa områden avvattnar idag till 
Muskån/Hammerstaån, vilken inte uppnår god ekologisk eller kemisk status.  



 

 2(2) 

 

Detta skulle vara åtgärdat till 2015, men kommunen har fått tidsundantag fram till 
2027.  
Enligt yt- och grundvattenplanen så är det endast Grindsjön som idag uppnår god 
status, alla övriga vattenförekomster i kommunen gör det inte. 
 
Vi socialdemokrater är oroliga för att detta kan bli ett hinder för kommunens 
fortsatta utveckling, särskilt nu efter att såväl Länsstyrelsen som SMOF i sina 
remissvar till detaljplanen för segersängsmottet, tydligt påpekar problemen med 
miljöstatusen för recipienten Muskån/Hammerstaån, och att en förbättring behöver 
ske till 2027. 
 
Socialdemokraterna yrkar därför: 

• att kommunstyrelseförvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen vilka 
åtgärder som är vidtagna, pågående eller planerade för att problemet med 
recipienternas miljöstatus inte skall förhindra den fortsatta utvecklingen av 
kommunen.   

• att kommunstyrelseförvaltningen ska redovisar hur ansvarsfördelningen ser 
ut mellan KSF, MSF och smofh för genomförandet av vattenmyndighetens 
förvaltningsplan (2015–2021) samt i vilket skedearbetet är med de åtta 
åtgärder som kommunen skall arbeta med enligt planen.  

 
Bilaga till ärendet finns.  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Patrik Isestad  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302 

4. Kommundirektören informerar 
- Organisationsutredningen finns med i verksamhetsplanen, men benämns inte vid namn. 
- Tillsammans med Previa tar förvaltningen fram en ny projektorganisation för arbetet med den 
politiska rollen och ett förbättrat samarbetsklimat  
- Återrapportering om bullerskyddsåtgärder för Norvik.  
- Fördjupningsseminarium inriktning skola. 
 
Kommande ärenden för kommunstyrelsen:  
- Vägen framåt för logistikparken 
- Uppförande av cirkulationsplats vid Magnolia och Sjötelegrafen.  
- Föredragning med förslag på hur den nya nämnden ska se ut och dess förvaltningsorganisation.  
- Föredragning från Upphandling Södertörns verksamhetschef Mikael Blomberg angående SUN 2.0. 
 
Coronarapportering: 
- SSR och Smittskydd Stockholm har förlängt de allmänna råden till 13 december.  
- Kommunens Covidavdelning har startat upp igen. 
- Kommunen har återgått till att veckovis informera om coronaläget i kommunen. 
 

5. Ordförande (M) informerar 
- Möte för att revidera gruppledaröverenskommelsen kommer ske den 30/11 eller 1/12 klockan 
17.00 via Teams. 
- Södertörns tingsrätt har meddelat dom i målet mellan kommunen och Train Alliance. 
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