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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-12-17 
Anslaget sätts upp: 2020-12-21               Anslaget tas ned: 2021-01-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2020-12-17 klockan 09.25-14.41. 
Ajournering klockan 10.45-10.55, 13.10-13.15. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Distans: 
Daniel Adborn (L) 
Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) till och med klockan 14.36 
Per Malmsten (M) tjänstgör istället för Theresia Bergendahl (C) §§ 330–335 
Bengt-Göran Pettersson (KD) till och med klockan 14.35 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD) §§ 329–335 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD) från och med klockan 09.33 
Jean-Claude Menot (SD) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD) §§ 308–309 

 

  

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning  

Paragrafer 
§§ 308–335 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 21 december 10:00 

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)  
Håkan Svanberg (M) till och med klockan 12.05 
Per Malmsten (M)  
Sophia Stureson (L) till och med klockan 10.45 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 
Jean-Claude Menot (SD) till och med klockan 10.45 

 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Nina Munters, näringslivschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Linn Marsten, personalchef 
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef 
Yvonne Persson, kommunjurist 
David Ulmér, kommunstrateg 
Adam Andersson, projektledare 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare 
Emelie Häll, konsult  
Mikael Blomberg, verksamhetschef Upphandling Södertörn  
Robert Jägare, avdelningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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Innehållsförteckning              

 § 308/20 Fastställande av dagordning 
 

  Informationsärenden 
 

§ 309/20  Information Södertörns upphandlingsnämnd 2.0 
 

§ 310/20  Information om ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 311/20 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
§ 312/20 Initiativ för utvecklingen av handeln i Nynäshamns centralort  
§ 313/20 Etableringsstöd  
§ 314/20 Utökad finansiering av detaljplaneläggning för verksamhetsmark sydvästra 

Segersängsmotet 
 

§ 315/20 Försäljning av fastighet, Kalvö 1:9  
§ 316/20 Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 mindre  
§ 317/20 Uppföljning av kommunstyrelsens personuppgiftsbehandling - rapport från 

kommunstyrelsens dataskyddsombud 2020 
 

§ 318/20 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
§ 319/20 Svar på medborgarförslag - Att det finns regler för förskolepersonals användning 

av privata mobiler i förskolan 
 

§ 320/20 Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun  
§ 321/20 Marsta 5:61, Bondängsvägen, Stora Vika – Ansökan om strandskyddsdispens – 

Nybyggnation av offentlig toalett intill badplatsen i Stora Vika 
 

§ 322/20 Samfälligheterna Ornitologen och Soldaten i Ösmo  
§ 323/20 Svar på förfrågan om ärendet är komplett - angående ansökan om inert deponi 

och återvinningsverksamhet, Jem-We AB, Torp 14:1 
 

§ 324/20 Besvarande av Väckande av ärende - Bildande av naturreservat i Stora Vika  
§ 325/20 Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen 

för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037 
 

§ 326/20 Uppdrag om utredning av kommunindelning  
§ 327/20 Val av ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott  
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  Informationsärenden 
 

 § 328/20 Information om fastighets- och investeringsutskott 
 

 § 329/20 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 

 § 330/20 Kansliavdelningen informerar 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 331/20 Anmälan av delegationsbeslut  
§ 332/20 Skrivelser och beslut  
§ 333/20 Kurser och konferenser  

§ 334/20 
§ 335/20 

Nästa sammanträde 21 januari kl 09.00 
Övriga frågor 
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§ 308/20 

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

Under § 335 Övriga frågor: 

1. Lena Dafgård (SN) har en fråga om solcellsparken. 

2. Förvaltningschef Marlen Terrell lämnar information.  
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§ 309/20      KS/2020/00277042 

Information Södertörns upphandlingsnämnd 2.0 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendet 
Upphandling Södertörns verksamhetschef Mikael Blomberg föredrar det pågående arbetet med ”SUN 
2.0”. 

_______ 

Skickas till: 

Akten  
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§ 310/20      KS/2020/0380/008 

Information om ny nämnd för näringslivs- och 
arbetsmarknadsfrågor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendet 
Avdelningschef Robert Jägare föredrar information om arbetet med ny nämnd för näringslivs- och 
arbetsmarknadsfrågor. 

Ajournering 10:45-10:55. 

_____ 

Skickas till: 

Akten  
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§ 311/20 KS/2019/0407/002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 januari 
2021. 
2. Upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 januari 
2021. 
3. Rekommendera övriga nämnder att revidera delegationsordningen i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. Revidering genomförs där det är möjligt utifrån 
nämndernas reglemente. 

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

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

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

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

Ärendet 
Delegationsordningen återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-03 § 
192. Förvaltningen föreslår två förändringar utifrån återremitteringen, dessa förändringar 
gäller 3.14 Beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram samt att kolumnen Lagstöd 
byter namn till Grund för beslut. Från den 1 januari 2020 blir fastighetsavdelningen en del av 
kommunstyrelseförvaltningen, detta innebär att delegationer från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver föras över till kommunstyrelsens 
delegationsordning. Förvaltningen föreslår därför tre nya delegationer samt revidering av 
gällande delegationer. Förslagen till revidering redovisas i tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 januari 2021. 
2. Upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 januari 
2021. 
3. Rekommendera övriga nämnder att revidera delegationsordningen i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. Revidering genomförs där det är möjligt utifrån 
nämndernas reglemente. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 januari 
2021. 
2. Upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 januari 
2021. 
3. Rekommendera övriga nämnder att revidera delegationsordningen i enlighet med 
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kommunstyrelsens delegationsordning. Revidering genomförs där det är möjligt utifrån 
nämndernas reglemente. 

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

Daniel Adborn (L), Donald Löfving (SD), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Bodil Toll (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 beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

_______ 
 

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

 
  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2020-10-12 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer 311/20 

 

 

 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Revidering av delegationsordning har tidigare återemitterats av kommunstyrelsen 
samt förslag till åtgärder har föreslagits av kommunstyrelseförvaltningen.  
 
I revidering finns förslag till revideringar utifrån att fastighetsavdelningen blir en del 
av kommunstyrelseförvaltningen. Under kommunstyrelsen i november reserverade 
sig S, V och SN mot att flytt av fastighetsavdelningen inte är beslutat som separat 
beslut i kommunfullmäktige. Den styrande minoriteteten har hänvisat till att flytt av 
fastighetsavdelning kan anses legalt då det står beskrivet i mål & budget dokumentet. 
SN, har överklagat ärendet att beslut om flytt av fastighetsavdelningen inte skett 
enligt KL 5 kap §1.  
 
I föreslagen delegationsordning redovisar förvaltningen följande; 
Förvaltningen har tillsammans med fastighetsavdelningen tagit ut delegationer från 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning som på grund av 
fastighetsavdelningens flytt till kommunstyrelseförvaltningen behöver vara med i 
kommunstyrelsens delegationsordning. Tre nya delegationer föreslås, i övrigt är det 
revideringar av gällande delegationer. Se tjänsteskrivelsens bilaga 1 för tabell med 
jämförelse mellan nu gällande delegationsordningar och förslag till reviderad 
delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Föreslagen ändring kan inte godkännas förrän beslut har tagits i kommunfullmäktige.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför avslag på revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning framtill att svar på överklagandet presenterats på 
förvaltningsbesvär hos länsstyrelsen.  
 
Socialdemokraterna yrkar avslag på de 3 attsatserna.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad  
 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-12-17 

Avslagsyrkande beträffande Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Bakgrund 
Delegationsordningen återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-03 § 192. Enligt 
sammanfattningen av ärendet, blir fastighetsavdelningen en del av kommunstyrelseförvaltningen från 
och med den 1 januari 2020, (ska antagligen vara 2021). Detta innebär att delegationer från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver föras över till kommunstyrelsens 
delegationsordning. Förvaltningen föreslår därför tre nya delegationer samt revidering av gällande 
delegationer.  
 
Förslaget till den förändrade nämndorganisationen med flytt av fastighetsavdelningen från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen var med i löptexten till Alliansens Mål- och budget för 
2021-2024. Däremot saknades det en beslutspunkt om detta i de beslutspunkter som fullmäktige fattar 
beslut om, en och en, i samband med antagandet av Mål och budget 2020-10-15.  
 
Enligt Kommunallagen, KL, 5 kap. 1 §  är det fullmäktige som fattar beslut om förändrad 
nämndorganisation och förändrat nämndansvar.   

 
Enligt KL 6 kap.  2 § ska fullmäktige, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma 
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta: 
  

1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller regionen. 
 

2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller regionen. 
 

3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och 
 

4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.  
Lag (2019:835).  

 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Vi anser att beslut om en omorganisation, som att flytta fastighetsavdelningen från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, ska fattas som ett separat beslut, vilket inte har skett. 
Det är fullmäktige som ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att t.ex. ta fram förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen, vilket inte heller har skett. Det är i stället kommunstyrelsen som har tagit initiativet till 
ett nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Vi har därför överklagat beslutet i kommunstyrelsen 
om kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 till Förvaltningsrätten för att pröva lagligheten i 
beslutet.  
 
 
Yrkande 
Som en följd av ovanstående yrkar vi avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att: 
 

1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 januari 2021.  
 

2. upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 januari 2021.  
 

3. rekommendera övriga nämnder att revidera delegationsordningen i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. Revidering genomförs där det är möjligt utifrån 
nämndernas reglemente.  

 
 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i Kommunstyrelsen  
i Barn- och utbildningsnämnden, 
samt i Kommunfullmäktige 

 

 
2020-12-17  Sorundanet Nynäshamns kommunparti  Sida 2 av 2 



 

 
Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn  
gällande paragraf 3111/20 
17/12-20 
 
 
Kommunstyrelsen Nynäshamns kommun 
 
Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn hänvisar till att tidigare avslag yrkanden från SN och 
Socialdemokraterna som vi stödjer. 
 
 
Emma Solander 
Gruppledare MP Nynäshamn 
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§ 312/20 KS/2020/0398/141 

Initiativ för utvecklingen av handeln i Nynäshamns centralort 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att: 
1. i dialog med de större fastighetsägarna i samarbete med företrädare för näringslivet och 
organisationer, inhämta förslag på hur stadskärnan bör utvecklas i syfte att öka handeln, utbudet av 
restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor.  
2. föreslå på vilket sätt den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad behöver ändras för att 
i centrala Nynäshamn skapa betydande utveckling av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, 
bostäder och kontor. 
3. ta fram en relevant och realistisk tidplan för dialogen med företag och organisationer, kopplat till 
revideringen av översiktsplanen för Nynäshamns kommun. 
4. presentera kostnaderna för detta uppdrag. 
5. att utifrån ett storstadsnära landsbygdsperspektiv inhämta förslag på hur stadskärnan utvecklas 
lockande och intressant för invånare som annars företrädesvis väljer att handla i Botkyrka, Haninge, 
Södertälje, Skärholmen, Farsta, etc. 

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

Ärendet 
Näringslivberedningen beslutade vid sitt sammanträde den 2 april 2020 att föreslå kommunstyrelsen 
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med företrädare för näringslivet och 
organisationer att ta fram förslag för att utveckla infrastrukturen i de aktuella områdena i syfte att 
öka handeln, utbudet av restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor samt föreslå hur 
den fördjupade översiktsplanen och aktuella detaljplaner behöver ändras för att nå målbilden och 
skapa betydande utveckling av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor, 
samt, föreslår en lämplig tidplan givet behovet, kopplat till snabba förändringar i omvärlden och 
utvecklingen av infrastrukturen kommunen.  
 
Näringslivsberedningen vill att förutsättningarna för utveckling av handeln i Nynäshamns tätort 
förbättras, att handelsområdena i centrum inklusive hamnområdet och Sjötelegrafen med gamla 
Nynäsvägen bör utvecklas var för sig och samtidigt samverka för en totalt sett ökad handel i 
kommunen. Målbilden av de centrala handelsområdena bör vara platser där det sjuder av aktivitet, 
med en bra mix av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor. Samt att det är 
områden som alla kan vara stolta över och söker upp.  
 
Förvaltningen delar näringslivsberedningens vilja och förslag på tillvägagångssätt för att skapa 
möjligheter för att öka handeln, utbudet av restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor 
i Nynäshamns centralort. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att: 
- i dialog med de större fastighetsägarna i samarbete med företrädare för näringslivet och 
organisationer, inhämta förslag på hur stadskärnan bör utvecklas i syfte att öka handeln, utbudet av 
restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor.  
- föreslå på vilket sätt den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad behöver ändras för att i 
centrala Nynäshamn skapa betydande utveckling av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, 
bostäder och kontor. 
- ta fram en relevant och realistisk tidplan för dialogen med företag och organisationer, kopplat till 
revideringen av översiktsplanen för Nynäshamns kommun. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att: 
- i dialog med de större fastighetsägarna i samarbete med företrädare för näringslivet och 
organisationer, inhämta förslag på hur stadskärnan bör utvecklas i syfte att öka handeln, utbudet av 
restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor.  
-  föreslå på vilket sätt den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad behöver ändras för att i 
centrala Nynäshamn skapa betydande utveckling av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, 
bostäder och kontor. 
- ta fram en relevant och realistisk tidplan för dialogen med företag och organisationer, kopplat till 
revideringen av översiktsplanen för Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandena att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att: 
1. presentera kostnaderna för detta uppdrag. 
2. att utifrån ett storstadsnära landsbygdsperspektiv inhämta förslag på hur stadskärnan utvecklas 
lockande och intressant för invånare som annars företrädesvis väljer att handla i Botkyrka, Haninge, 
Södertälje, Skärholmen, Farsta, etc. 
 
Patrik Isestad (S), Bernt Månsson (V) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut med Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkanden. 

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

_______ 

Skickas till 
Akten 
Kommundirektör  
Näringslivschef  
Planeringschef 

 

  



 
 
 

Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-12-17 

Tilläggsyrkande beträffande Initiativ för utveckling av handeln i orten Nynäshamn  

 
Yrkande 
Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:  

 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att:  

 
- i dialog med de större fastighetsägarna i samarbete med företrädare för näringslivet och 

organisationer, inhämta förslag på hur stadskärnan bör utvecklas i syfte att öka handeln, utbudet av 
restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor. 

 
- föreslå på vilket sätt den fördjupade översiktsplanen för orten Nynäshamn behöver ändras för att i 

centrala Nynäshamn skapa betydande utveckling av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, 
bostäder och kontor.  

 
- ta fram en relevant och realistisk tidplan för dialogen med företag och organisationer, kopplat till 

revideringen av översiktsplanen för Nynäshamns kommun.  
 

Tilläggsyrkande 
 

- presentera kostnaderna för detta uppdrag.  
 
- att utifrån ett storstadsnära landsbygdsperspektiv inhämta förslag på hur stadskärnan utvecklas 

lockande och intressant för invånare som annars företrädesvis väljer att handla i Botkyrka, Haninge, 
Södertälje, Skärholmen, Farsta, etc. 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden, 
samt i Kommunfullmäktige 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 

PROTOKOLL Sida 12(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 313/20 KS/2020/0481/049 

Etableringsstöd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till huvudman annan än kommunen som startar ny verksamhet i 
nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för förskola och grundskola, tillkommer högst 6 000 kr 
per elev och år för barn i förskola och grundskola. Tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens 
genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än 
konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under 
verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade medel till barn- 
och utbildningsnämnden i samband med delårsrapporteringen under verksamhetsåret. 

Reservationer och särskilda yttranden 
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. 

Donald Löfving (SD) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga G. 
 
Emma Solander (MP) lämnar in ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga H. 

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

Ärendet 
Etableringsstöd i Nynäshamns kommun avser ersättning för skäliga merkostnader kopplade till 
lokalkostnaderna. I propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor anges exempel på 
när särskilda skäl kan komma ifråga. Det kan vara om lokalkostnaderna är onormalt höga på grund 
av att skolorna är nybyggda eller nyligen har renoverats till en hög kostnad. Det kan också vara 
motsatt förhållande att kommunens skolor har en onormalt låg kostnadsnivå till följd av låg standard 
och eftersatt underhåll. Särskilda skäl kan också gälla om en till ytan stor kommun, har stora 
geografiska skillnader i lokalkostnader mellan skolor i glesbygd respektive tätort. Då är ett 
genomsnittsbelopp för kommunens lokalkostnader för alla skolor inte rättvisande för lokalkostnader 
på den ort den fristående skolan är belägen. 
 
Med lokalkostnader avses hyra, driftkostnader som t.ex. uppvärmning, renhållning och 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande. Amorteringar eller motsvarande kostnader som 
är att hänföra till ägandet av en fastighet ska inte ingå i bidraget. Ansökan om etableringsersättning 
görs till barn och utbildningsförvaltningen i samband med att ansökan om att starta ny verksamhet 
görs. Beviljat etableringsstöd utbetalas av barn- och utbildningsnämnden. Nya etableringsstöd som 
tillkommit under verksamhetsåret och inte budgeterats kommer behöva regleras från kommunens 
ofördelade medel till nämnden i samband med delårsrapporteringen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till huvudman annan än kommunen som startar ny verksamhet i 
nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för förskola och grundskola, tillkommer högst 6 000 kr 
per elev och år för barn i förskola och grundskola. Tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens 
genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än 
konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under 
verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade medel till barn- 
och utbildningsnämnden i samband med delårsrapporteringen under verksamhetsåret. 



 

PROTOKOLL Sida 13(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till huvudman annan än kommunen som startar ny verksamhet i 
nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för förskola och grundskola, tillkommer högst 6 000 kr 
per elev och år för barn i förskola och grundskola. Tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens 
genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än 
konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under 
verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade medel till barn- 
och utbildningsnämnden i samband med delårsrapporteringen under verksamhetsåret. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras och att: 
1. en utredning utförs för att ge svar på nedanstående 
2. jämföra etableringsstöd och höjd skolpeng och klargöra vilket system som bäst kan öka 
jämlikheten mellan elever och skolor i kommunen och om något av systemen påverkar 
skolsegregationen negativt eller positivt. 
3. en kostnadsberäkning och kalkyl tas fram på vad etableringsstödet kommer att kosta 
Nynäshamns kommun, samt en förklaring till varför maxsumman sätts till 6 000 kr per elev och år. 
4. barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig om ärendet i dess positiva och negativa 
delar när det gäller etableringsstöd i förhållande till höjd skolpeng och återkommer till 
kommunstyrelsen med yttrande. 
 
Lena Dafgård (SN) yrkar på att ärendet ska återremitteras och redovisar motiveringarna till en 
återremiss i bilaga F. 
 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) jämkar sig och slår ihop sina återremissyrkanden. Patrik 
Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på att ärendet 
ska avslås. 
 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) och Lena Dafgårds (SN) återremissyrkanden. 
 
Ordförande (M) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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

1. ärendet ska avgöras idag 

Votering begärd 

Voteringsproposition 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras. Ja-röst för 
bifall till att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras. 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Tjänstgörande ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M) X  
Daniel Adborn (L) X  
Bodil Toll (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 
Donald Löfving (SD) X  

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

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

2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

_____ 

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2020-12-17 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer: 313/20 

 

 

 

 

Särskilt yttrande etableringsstöd 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till huvudman annan än kommunen som startar ny 
verksamhet i nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för förskola och 
grundskola, tillkommer högst 6 000 kr per elev och år för barn i förskola och 
grundskola. Tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens genomsnittliga kostnad för 
egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex reduceras 
tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under 
verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade 
medel till barn och utbildningsnämnden i samband med delårsrapporteringen under 
verksamhetsåret. 
 
Socialdemokraternas särskilda yttrande 
För att driva sin verksamhet får kommunala skolor såväl som fristående en lika stor 
elevpeng av kommunen. Elevpengen bygger på principen om jämlikhet och lika 
villkor. Men nu föreslås ett etableringsstöd att ges utöver elevpengen till de 
nyetablerade fristående skolorna. I förslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning till 
uppgår etableringsstödet till max 6000 kronor per elev årligen och det betalas ut 
under en femårsperiod.  
 
För en skola med 300 elever blir det 1,8 miljoner kronor extra varje år av 
skattepengar. På fem år hinner det bli 9 miljoner kronor. Samtidigt ligger 
Nynäshamns kommun i botten med en elevpeng som är bland de lägsta i länet. Både 
våra kommunala och fristående skolor och förskolor kämpar idag med en låg 
inkomst. Etableringsstödet är, utifrån nuvarande underlag till kommunstyrelsen, ett 
trubbigt och otydligt verktyg för att skapa fler skol- och förskoleplatser, öka kvalitén 
och motverka skolsegregationen.  
 
Etableringsstödets syfte är att möjliggöra för fler externa aktörer att etablera 
verksamhet i Nynäshamns kommun för att möta vårt stora behov av platser. 
Socialdemokraterna ställer sig frågande till på vilket sätt ett etableringsstöd skulle 
skapa fler skolfastigheter i kommunen och inom vilket tidsperspektiv det skulle 
generera fler platser? Friskolor flyttar vanligtvis in i redan befintliga lokaler, något 
som kommunen inte har, och vi saknar också detaljplaner för sådan 
verksamhetsmark. 
 
Det går att hävda att ett etableringsstöd skulle kunna locka utövare som planerar att 
bygga förskola eller grundskola i kommunen, men tvekar att sätta igång på grund av 
de höga lokalkostnaderna. Men medan etableringsstödet enbart gynnar nybyggda 
friskolor så gynnar en höjd elevpeng både nyetablerade friskolor och kommunala 
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skolor såväl som redan befintliga verksamheter. Det ligger i allas gemensamma 
intresse att istället höja skolpengen. Genom resursfördelningssystemet kan vi 
dessutom ge extra medel till skolor och förskolor med speciella förutsättningar, 
större utmaningar och ett ökat ansvar. 
 
I underlaget som blivit tilldelat kommunstyrelsen saknas en jämförelsebedömning 
mellan etableringsstöd och höjd skolpeng för vilket system som kan öka jämlikheten 
mellan elever och skolor i kommunen. För att ta ställning behöver kommunstyrelsen 
en utredning om hur ett riktat etableringsstöd påverkar skolsegregationen. Fler 
platser är alla politiska partier överens om att vi behöver i vår kommun, men det får 
inte ske på bekostnad av principen om jämlikhet och lika kvalité i alla kommunens 
skolor. Vi måste gå framåt med satsningar som bygger en framtid där barnen har 
likvärdiga förutsättningar. Ett etableringsstöd riskerar att snedvrida fördelningen av 
resurser på ett sätt som ökar skolsegregationen.  
 
Socialdemokraterna saknar också en kostnadsberäkning och kalkyl på vad 
etableringsstödet kommer att kosta Nynäshamns kommun, inklusive en förklaring till 
varför maxsumman sätts vid 6000 kronor per elev.  
  
Ärendet har inte behandlats av barn-utbildningsnämnden (BUN) och 
Socialdemokraterna är kritiska till om förslaget avspeglas i BUNs verksamhetsplan. 
Förslaget om etableringsstöd har inte heller förhandlats med facken.  
 
Med anledning av brist på beslutsunderlag och med anledning av att 
Socialdemokraterna förespråkar en höjd skolpeng, som då ger både kommunala och 
privata alternativ ett stabilare verklighet att arbeta utifrån, kommer 
Socialdemokraterna att yrka avslag om ärendet inte återremitteras.  
 
Socialdemokraternas återremiss yrkande är; 

✓ Att en utredning utförs för att ge svar på nedanstående 
 

✓ Att jämföra etableringsstöd och höjd skolpeng och klargöra vilket system 
som bäst kan öka jämlikheten mellan elever och skolor i kommunen och om 
något av systemen påverkar skolsegregationen negativt eller positivt. 

  

✓ Att en kostnadsberäkning och kalkyl tas fram på vad etableringsstödet 
kommer att kosta Nynäshamns kommun, samt en förklaring till varför 
maxsumman sätts till 6 000 kr per elev och år.  

 

✓ Att BUN ges möjlighet att yttra sig om ärendet i dess positiva och negativa 
delar när det gäller etableringsstöd i förhållande till höjd skolpeng och 
återkommer till kommunstyrelsen med yttrande.  

 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-12-17 

Återremiss beträffande Etableringsstöd  

 
Bakgrund 
Etableringsstöd i Nynäshamns kommun avser ersättning för skäliga merkostnader kopplade till 
lokalkostnaderna. I Regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor anges exempel 
på när särskilda skäl kan komma ifråga. Det kan vara om lokalkostnaderna är onormalt höga på grund 
av att skolorna är nybyggda eller nyligen har renoverats till en hög kostnad. Det kan också vara motsatt 
förhållande att kommunens skolor har en onormalt låg kostnadsnivå till följ av låg standard och eftersatt 
underhåll.  
 
Med lokalkostnader avses hyra, driftskostnader, som t.ex. uppvärmning, renhållning och 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande. Amorteringar eller motsvarande kostnader som är 
att hänföra till ägandet av en fastighet ska inte ingå i bidraget.  
 
Ansökan om etableringsersättning görs till barn- och utbildningsförvaltningen i samband med att ansökan 
om att starta ny verksamhet görs. Beviljat etableringsstöd utbetalas av barn- och utbildningsnämnden, 
BUN. Nya etableringsstöd som tillkommit under verksamhetsåret och inte budgeterats kommer behöva 
regleras från kommunens ofördelade medel till nämnden i samband med delårsrapporteringen.  
 
I handlingarna förekommer två termer: “Etableringsstöd” (i rubriken till ärendet) och 
“Etableringsersättning” (i tjänsteutlåtandet). Båda dessa termer är olyckliga, då de används i andra 
sammanhang och då med en andra betydelser. Till exempel i förordning (2010:407) om ersättning till 
vissa nyanlända invandrare 2 kap. “Ersättning till nyanlända, Etableringsersättning, 1 § 
Etableringsersättning för medverkan till upprättandet av en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare lämnas med 231 kronor per dag fem dagar per 
kalendervecka.” etc.  Även på Arbetsförmedlingens hemsida används termen “Etableringsersättning” 1

med förklaringen: Etableringsersättning är pengar som du kan få när du deltar i etableringsprogrammet.”  2

När det gäller termen “Etableringsstöd” används den till exempel i Nacka kommun med följande 
förklaring: “Etableringsstöd till nyanlända”, Flykting- och etableringsverksamheten ger etableringsstöd till 
nyanlända och ensamkommande ungdomar med målsättning att enskilda och familjer snabbt ska 
komma in i det svenska samhället.”   3

 

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010407-om-ersattning-till-vissa_sfs-2010-407 
2 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/att-delta-i-program/etableringsersattning 
3 https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/start/familj-och-arbete/forebyggande/flykting-och-etablering/ 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
I handlingarna nämns att vår kommun har tagit del av Haninges modell för “etableringsbidrag”, ytterligare 
en term som används i olika sammanhang och med olika betydelse. Myndigheten för stöd till 
trossamfund använder under “Särskilda regler för projektbidrag”, B. “Etableringsbidrag”, “1. 
Bidragsmottagare Etableringsbidrag får sökas av bidragsberättigat trossamfund som huvudsakligen 
betjänar till landet invandrande trosbekännare.” etc.  4

 
Även Jämställdhetsmyndigheten använder “etableringsbidrag” i sammanhanget: Organisations- & 
etableringsbidrag för kvinnors organisering.  Vetenskapsrådet, VR delar också ut etableringsbidrag inom 5

naturvetenskap och teknik, t. ex. till Stockholms universitet.  6

 
I Haninge kallas det, som vi uppfattar att vår kommun menar, för “nystartsbidrag” och Haninge har 
följande regler för “nystartsbidrag”: “Huvudman, annan än kommunen, som startar ny verksamhet i 
nybyggda lokaler i kommunen, kan ansöka om ett tillägg/nystartsbidrag som uppgår till högst 6 000 kr 
per elev och år för barn i förskola och grundskola. Tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens 
genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex 
reduceras tillägget med motsvarande.”  7

 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti är positiva till fristående förskolor och skolor, eftersom vi ser 
dem som en viktigt komplement till de kommunala verksamheterna. Konkurrens och olika pedagogiska 
modeller kan bidra till utveckling och när fristående skolor arbetar med andra pedagogiska modeller än 
de som vår kommun använder, kan de kommunala verksamheterna få inspiration och se nya perspektiv. 
Det är också viktigt med valfrihet, eftersom barn och ungdomar är olika och därför behövs det också 
olika alternativ. Däremot är vi inte positiva till att riskkapitalbolag med vinstsyfte startar skolor i vår 
kommun eller att skolor med religiös inriktning etablerar sig här.  
 
Beslutsunderlaget är bristfälligt utifrån flera aspekter. Om förslaget bifalles, kan vi t.ex. inte se att det 
skulle vara möjligt att hindra riskkapitalbolag med vinstsyfte eller skolor med religiös inriktning att få det 
föreslagna nystartsbidraget. Vi ser det också problematiskt ur konkurrenssynpunkt och 
likabehandlingsprincipen att de fristående förskolor och den fristående skola, Binomen, som redan har 
etablerat sig i vår kommun, får sämre villkor än de som ansöker om det föreslagna bidraget.  
 
Vi anser att Haninge kommuns modell är bättre, eftersom den endast gäller nybyggda lokaler. Förslaget 
att det skulle gälla även nyrenoverade lokaler i vår kommun är problematiskt eftersom det kommer att bli 
svårt med gränsdragningen mellan vad som är tillräckligt nyrenoverat och vad som inte är det.  
 
Vi är också oroliga för hur förslaget om nystartsbidrag kommer att påverka BUN:s ekonomi, eftersom 
pengarna till nystartsbidrag ska tas från nämndens budgetram. Vår kommun har precis fått ett 
internhyresavtal på plats, som innebär att BUN får större möjligheter att kunna planera för ekonomin. 
Förslaget med etableringsstöd kommer att göra den planeringen svårare och osäkrare.  
 
Enligt SOU 2020:46 “En gemensam angelägenhet”, Vol. 2, Betänkande från Jämlikhetskommissionen, 
Stockholm 2020”, finns det ett förslag som hindrar förslaget om “nystartsbidrag”.   
“33.4 Upphävande möjligheten för kommuner att subventionera fristående skolor för att dessa ska kunna 
etablera sig i kommunen. I korthet innebär förslaget att kommuner inte längre kan ge gynnande villkor till 
fristående skolor för att dessa ska kunna etablera sig i kommunen.”  8

 

4 https://www.myndighetensst.se/om-oss/regelverk/tillampningsforeskrifter-for-statsbidrag-till-trossamfund/sarskilda-regler-om-etableringsbidrag.html 
5 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/statsbidrag/organisations-etableringsbidrag-for-kvinnors-organisering 
6 https://www.su.se/nyheter/vr-bidrag-till-39-forskare-vid-stockholms-universitet-1.524439 
7 
https://www.haninge.se/globalassets/globala-katalogen/styrdokument/regler-och-styrande-dokument/kommun-och-politik/budget-och-arsredovis
ningar/mal-och-budget/strategi-och-budget-2019-2020-grund-och-forskolenamnden.pdf s. 23.  
8 http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/07/SOU-2020_46_Vol-2_webb.pdf 
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Yrkande 
Vi yrkar på återremiss till arbetsutskottets förslag till beslut:  
 
Kommunstyrelsen beslutar att till huvudman annan än kommunen som startar ny verksamhet i 
nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för förskola och grundskola, tillkommer högst 6 000 kr per 
elever och år för barn i förskola och grundskola. Tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens 
genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamheter ökar mer än konsumentprisindex 
reduceras tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under verksamhetsåret och 
inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade medel till barn- och utbildningsnämnden i 
samband med delårsrapporteringen under verksamhetsåret.   
 
Våra motiveringar till återremissen är följande:  
 

1. En annan term måste väljas än t.ex. “Etaberingsstöd” och “Etableringsersättning” som redan 
används i andra sammanhang och med en annan betydelse.  
 

2. Hur ska reglerna för detta stöd utformas så att riskkapitalbolag med vinstintresse eller religiösa 
friskolor inte kan beviljas detta stöd? 
 

3. Varför ska stödet både gälla nybyggda och renoverade lokaler? Hur ska reglerna utformas så att 
man kan dra gränser mellan vad som är “nyrenoverade” lokaler och vad som inte är det? 
 

4. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram för att visa hur BUN:s ekonomi påverkas av 
förslaget. Analysen behöver omfatta olika scenarior beträffande antal fristående förskolor och 
grundskolor.  
 

5. Hur kan likabehandlingen och konkurrensen mellan redan befintliga fristående förskolor och 
skolor och de som beviljas bidrag säkerställas?  
 

6. På vilket sätt har man i beslutsunderlaget tagit hänsyn till förslaget i “SOU 2020:46” och hur man 
ska hantera detta, om möjligheten för kommuner att subventionera fristående skolor upphävs? 
 

7. Vilken handlingsplan finns det i vår kommun för att ta hand om de elever som går i fristående 
förskolor och grundskolor, som har fått bidraget beviljat, om de bestämmer sig för att stänga 
verksamheten under de fem åren eller efter bidraget inte längre betalas ut? Om de fristående 
förskolorna och skolorna är beroende av bidraget för att kunna etablera sig, finns det större risker 
med att deras ekonomi inte är tillräckligt solid.  

 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i Kommunstyrelsen, 
i Barn- och utbildningsnämnden 
samt i Kommunfullmäktige 
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Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn  
gällande paragraf 313/20 
17/12-20 
 
 
Kommunstyrelsen Nynäshamns kommun 
 
Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn ser att ett etableringsstöd främjar enskilda näringsidkare 
missvisande, då vi anser att det inte faller under likabehandlingsprincipen. 
 
 
Emma Solander 
Gruppledare MP Nynäshamn 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 15(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 314/20 KS/2018/0140/259 

Utökad finansiering av detaljplaneläggning för 
verksamhetsmark sydvästra Segersängsmotet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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

Ärendet 
I samband med beslutet 2020-04-23 (bilaga 1 till tjänsteskrivelsen) presenterade förvaltningen en 
översiktlig budget för detaljplanen med prognos för hur de tillkommande resurserna skulle användas 
i planarbetet (bilaga 2 till tjänsteskrivelsen, s.7). Där uppskattades att cirka 500 000 kronor skulle 
finnas kvar i budgeten efter samråd.  
 
Efter avslutat samråd återstår drygt 250 000 kronor i budgeten som kan användas för att bekosta 
behovet av reviderade utredningar. Skillnaden förklaras huvudsakligen av att arbetskostnaden för 
planarkitekt bedöms uppgå till 300 timmar under 2020 jämfört med prognosen på 150 timmar samt 
att konsultkostnader för renderingar/analyserande vyer anpassats utifrån nya förprojektering av 
området. Renderingarna var ett krav som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framförde i våras 
innan beslut om samråd.  
 
Projektgruppen jobbar nu med att identifiera och fastställa vilka utredningar som behöver revideras 
samt att beställa arbeten för att tillgodose de brister som identifierats under samrådet. Det innebär 
inte att projektgruppen reviderar utifrån alla önskemål och synpunkter som inkommit under 
samrådet. Huvudfokus är i första hand att bekosta utredningar som behövs för att bemöta kraven 
utifrån plan- och bygglagen och projektmålen.  
 
De områden projektgruppen hittills anser måste revideras: 
-Dagvattenutredning 
-Bullerutredning 
-Riskutredning 
-Geoteknik 
-Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (uppdatering i rapporten efter övriga revideringar kommit in). 
 
För att projektet inte ska tappa tid har projektgruppen löpande tagit kontakt med konsulter för att 
plocka in offerter. Vid framtagandet av denna skrivelse finns ingen samlad bild över kostnad och tid 
för de olika revideringarna då de spänner över olika områden och olika konsultbolag. 
Bullerutredningen behöver exempelvis direktupphandlas då tidigare konsult inte längre 
tillhandahåller tjänsten och inga ramavtal ännu finns på plats. För de andra utredningarna har 
projektgruppen kontaktat konsultbolagen som utfört utredningarna som presenterats i samrådet.  
 
Projektgruppen ser en risk i att beslutad budget inte kommer att räcka i omfattning om det ska vara 
möjligt att revidera alla nödvändiga utredningar och ökade kostnader 2021 för planarkitekt. 
Framförallt ser projektgruppen en risk i att kompletteringar för geoteknik kan bli så kostsamma att 
nuvarande budget överskrids.  
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Projektgruppen såg tidigare en fördel i möjligheten att hantera eventuella krav på geotekniska 
kompletteringar för detaljplanen i samband med den geoteknik som var planerad att beställas för 
detaljprojektering av området. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen om projekteringsmedel 
angav förvaltningen att uppskattningsvis 1 miljon kronor av det äskade beloppet skulle gå till 
geoteknik och riskinventeringar (bilaga 3 till tjänsteskrivelsen). I dagsläget finns inga beslutade 
medel för detaljprojektering eller utredningar som ligger utanför kraven för detaljplanen vilket 
utesluter en sådan möjlighet.  
 
Arbetskostnader för planarkitekt beräknas uppgå till 300 timmar som en grov uppskattning av 
kostnadsbilden för 2021. Det innebär 300 000 kronor med dagens taxa. Orsaken till att budget för 
arbetskostnader tidigare haft en längre budgetprognos beror på att antagandet av detaljplanen var 
beräknat till första kvartalet 2021 enligt tidplanen i april 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för 
detaljplanen på 4 miljoner kronor. 
-Pengarna tas från kommunstyrelsens (planeringsavdelningens) budgeterade medel för interna 
detaljplaner. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för 
detaljplanen på 4 miljoner kronor. 
-Pengarna tas från kommunstyrelsens (planeringsavdelningens) budgeterade medel för interna 
detaljplaner. 

Yrkanden 
Ordförande (M) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lena Dafgård (SN) och Donald Löfving (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras och att 
kommunsstyrelseförvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med: 
1. Att en tydlig projektplan med budget presenteras för kommunstyrelsen, där även en realistisk 
tidplan ingår för detaljplan Segersängsmotet. 
2. Att en konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen hur beslutet 2018-03-28, §67 & 
kommunstyrelsen beslut 2020-04-23, blivit dyrare än budgeterat, varför utredningar tillhörande 
MKB, dagvattenutredning, bullerutredning, riskutredning samt geoteknik inte var inkluderade i 
projektet från start. 
3. grundförutsättningar om ny verksamhetsmark runt segersängsmotet i samband med att den nya 
översiktsplanen presenteras. (sydöstra sidan). 
 
Patrik Isestad (S) yrkar i andra hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bernt Månsson (V) yrkar i första hand bifall till Patrik Isetstads (S) återremissyrkande och i andra 
hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Voteringsproposition 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut ställs mot avslag till densamma. Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 
Tjänstgörande ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M) X  
Daniel Adborn (L) X  
Bodil Toll (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 
Donald Löfving (SD)  X 

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att avslå 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Beslut KS 2020-04-23 
Bilaga 2 – PPT KS 2020-04-23 
Bilaga 3 – Tjänsteutlåtande – Ansökan om medel för projektering och byggherrekostnader 
 

Skickas till 
Akten  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Planeringschef  
Ekonomichef 
 

 

  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 
 

Västerby  2020-12-17 

Avslagsyrkande beträffande Utökad finansiering av detaljplan för verksamhetsmark 
sydvästra Segersängsmotet  

 
Bakgrund 
 
Detaljplaneprocessen för Segersängs företagsby pågår och under perioden 2020-09-01 - 2020-10-04 var 
ett förslag till detaljplan ute på samråd i enlighet med Plan- och bygglagens krav på förfarande.  
 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti lämnade 2020-10-04 ett remissvar till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, se bilaga. Sammanfattningsvis anser vi: 
 

“Vi kan i detta skede inte bedöma om en verksamhetsplan kan upprättas på föreskriven plats på 
grund av att planförslaget är ofullständigt på flera punkter, vilket påpekas i de utredningar som är 
gjorda. Om vår kommun ska gå vidare med planförslaget, anser vi att många av dessa punkter 
behöver utredas och arbetas in i planförslaget förutom att vår kommun ska vara ytterst lyhörda 
och lyssna på de boende i närområdet.”  

  
Forcering av projektet 
 
För att förkorta tiden till potentiell byggstart, är förslaget att påbörja detaljprojektering innan detaljplanen 
vunnit laga kraft, vilket kan innebära en tidsbesparing på sex månader. 
 
Våra tillkommande bedömningar 
 
Med anledning av förslaget att förkorta tiden till en potentiell byggstart finner vi anledning att inkomma 
med ytterligare bedömningar med avseende på: 
 

1. Finansiell risk 

2. Problem med den demokratiska processen 

 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Finansiell risk 
 
Förvaltningens förslag innebär att kommunstyrelsen står för hela den ekonomiska risken i projektet fram 
till en byggstart, om inte detaljplanen vinner laga kraft. Totalt bedöms kommunstyrelsen behöva 
tillgängliggöra 5 miljoner kronor. Vi bedömer att det finns en stor risk att Länsstyrelsen och Mark- och 
miljödomstolen kommer att  avslå projektet, bl.a. beroende på problemen med dagvattenhantering och 
risk för sulfid i berg.  
 
Problem med den demokratiska processen 
 
Genom att forcera det här projektet så att det ska projekteras innan t.ex. samrådsprocessen är avslutad, 
finns det en uppenbar risk att de invånare, som berörs av projektet, känner sig “överkörda”. Om allting 
redan är projekterat och klart när samrådets synpunkter är sammanställda, kan samrådsprocessen 
uppfattas som ett “spel för galleriet”. Vi anser att det är oerhört väsentligt att lyssna på de 
kommuninvånare som kommer att bli närmast berörda. Efter att ha vandrat i området och tagit del av de 
boendes synpunkter har vi full förståelse för att projektet inte uppfattas som en positiv utveckling av de 
boende. Vi kan inte se att det går att kombinera ett lantligt bostadsområdet, dit många barnfamiljer har 
flyttat för att bosätta sig på den storstadsnära landsbygden i lugn och ro, med ett verksamhetsområde 
med höga industribyggnader, bullrande verksamheter och stor trafikökning på den redan hårt belastade 
Segersängsvägen, väg 546.  
 
Med anledning av ovanstående och vårt remissvar “Segersängs företagsby” - ett verksamhetsområde 
placerat sydväst om trafikplats Segersäng har vi tidigare yrkat på avslag till arbetsutskottet förslag till 
kommunstyrelsen:  
 

● ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljprojektering av gata, VA och verksamhetsmark 
 

● projektera tomter, infarter och VA-anslutningar med utgångspunkt i framtagen förprojektering 
 

● finansiera detaljprojektering av gata, VA och verksamhetsmark samt nödvändiga 
byggaktörskostnader inför byggstart genom att ianspråkta 5 miljoner ur exploaterings- och 
investeringsramen i mål och budget 
 

● Kommunstyrelsen står för det ekonomiska risktagandet gällande projektering och övriga 
byggaktörskostnader kopplat till VA fram till definitivt beslut om byggstart.  

 
Projektgruppen anser nu att följande måste revideras, vilket göra att den tidigare beslutade budgetramen 
för projektet överstigs:  
 

- Dagvattenutredning 

- Bullerutredning 

- Riskutredning 

- Geoteknik 

- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (uppdatering i rapporten efter övriga revideringar kommit in). 
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Vi anser fortfarande att detta är ett högriskprojekt och att den valda platsen för exploateringen är mycket 
olämplig, (se ovan). Nu har detta redan kostat skattebetalarna nästan 3 miljoner och nu vill man lägga till 
ytterligare en miljon, till det som vi bedömer blir en förgävesprojektering.  
 
Yrkande 
Vi yrkar avslag till kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

- Finansiera detaljplanearbetat med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för 
detaljplanen på 4 miljoner kronor.  

- Pengarna tas från kommunstyrelsens (planeringsavdelningens) budgeterade medel för interna 
detaljplaner.  

 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt i kommunfullmäktige 
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Nynäshamn, 2020-12-17 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer 314/20 

 

 
 

 

Utökad finansiering av detaljplaneläggning för 
verksamhetsmark sydvästra Segersängsmotet 
 
Projektet att upprätta en detaljplan för verksamheter vid sydvästra segersängsmotet 
har sedan start 2018 drabbats av flera förseningar och fördyringar. För det första 
bedömde projektgruppen att det inte krävdes någon Miljökonsekvensbeskrivning, 
vilket senare visade sig vara felaktigt. I samband med att denna upprättades så 
framkom betydande naturvärden som innebar att projektet fick omstarta och att en 
förändrad layout togs fram.  
Den ursprungliga budgeten på 2 MKR som presenterats för politiken i samband med 
att planarbetet igångsattes 2018 räckte inte till, utan ytterligare 1 MKR tillsköts 
projektet under förstahalvåret 2020. 
 
Detaljplanen har nu varit ute på samråd under sensommaren, och ett dryga 100-tal 
svar har inkommit. Bland remissvaren vill vi främst lyfta svaret från Länsstyrelsen. 
De skriver i sin sammanfattande bedömning. 
Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande underlag att det finns risk för att planens genomförande 
kan leda till att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs samt att bebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa, beträffande risker med farligt gods, översvämningsrisk och geoteknik.  
 
Med hänsyn till det stora osäkerhet som finns för projektet idag så behövs en 
genomarbetad projektplan tas fram för projektets fortsättning, en plan där hänsyn tas 
till de synpunkter som kommit fram under samrådet. 
Planen skall visa på alla de åtgärder som kan komma att behöva vidtas för att 
detaljplanen skall kunna fastställas i KF och därefter vinna laga kraft. 
Vi Socialdemokrater har blivit kontaktade av boende i området som informerat om 
att de kommer att överklaga planen om kommunen beslutar att fortsätta arbetet med 
den. Med hänsyn till det är det viktigt att projektplanen även tar hänsyn till den tid 
och de kostnader som kan krävas innan detaljplanen kan vinna laga kraft, såväl tiden 
för de nya utredningarna och projekteringen, som den tid som överklagandena kan 
ta.  
Det finns en stor risk att den ytterligare miljon som förvaltningen nu äskar, utan att 
en projektplan är presenterad, inte kommer att räcka.      
 
Socialdemokraterna är för verksamhetsmark placerad i anslutning till motorvägen, 
partiet var drivande i uppstarten av detaljplanen för sydvästra Segerängsmotet. Vi är 
positiva till att ytterligare mark för etablering av företag skapas i kommunen då det är 
förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda våra medborgare nya arbetstillfällen. 
Därför är vi måna om att verkställandet av byggprojekten går till på ett bra sätt.  
 



 

 2(2) 

 

 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar socialdemokraterna att kommunstyrelsen 
beslutar återremitterar ärendet:  
 
Kommunsstyrelseförvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med; 
 
- Att en tydlig projektplan med budget presenteras för kommunstyrelsen, där även en 
realistisk tidplan ingår för detaljplan Segersängsmotet. 
 
- Att en konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen hur beslutet 2018-03-28, 
§67 & kommunstyrelsen beslut 2020-04-23, blivit dyrare än budgeterat, varför 
utredningar tillhörande MKB, dagvattenutredning, bullerutredning, riskutredning 
samt geoteknik inte var inkluderade i projektet från start. 
 
- Att kommunstyrelseförvaltningen återkommer med grundförutsättningar om ny 
verksamhetsmark runt segersängsmotet i samband med att den nya översiktsplanen 
presenteras. (sydöstra sidan). 
 
Kommunstyrelsen beslutade att inte bifalla attsatserna och Socialdemokraterna 
yrkade därför avslag på ärendet.  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad  
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§ 315/20 KS/2019/0193/253 

Försäljning av fastighet, Kalvö 1:9 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om förvärv av fastighet, Kalvö 1:9. 
 
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

Ärendet 
En ansökan om förvärv av fastigheten Kalvö 1:9 inkom till kommunen i mars 2019. Syftet med 
förvärvet är enligt sökanden att utöka den mark som denne redan äger på Kalvö. Vidare vill 
sökanden bevara jord- och skogsbruket i området. Hela fastigheten uppgår till ca 31 ha, varav 11 
hektar land och resten vatten.  
 
Fastigheten ligger belägen norr om Nynäshamn stad och angränsar till Norviks hamn, Alhagens 
våtmark och Kalvö industriområde (se bilaga 1). De fastigheter som ligger väster samt norr om 
denna ägs direkt eller indirekt redan av sökanden. 
 
Landområdet består till största delen av skog och det föreligger riksintressen för rörligt friluftsliv och 
högexploaterad kust. Två delar av fastigheten täcks av naturvärde klass 3, vilket innebär att dessa 
delar har högt naturvärde (se bilaga 1). Fastigheten tillhör även en värdekärna för grönstruktur.  
 
Fastigheten är inte planlagd men angränsar till detaljplaner för Norviks hamn, Alhagens våtmark och 
Kalvö industriområde (se bilaga 1). Vidare är fastigheten belastad med ledningsrätter för 
högspänningsledningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om förvärv av fastighet, Kalvö 1:9. 
 
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om förvärv av fastighet, Kalvö 1:9. 
 
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

______ 

Beslutsunderlag 
Kartbilder 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Planeringschef  
Mark- och exploateringsenheten 
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§ 316/20 KS/2020/0136/253 

Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 mindre 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 
till HSB brf Månberget (organisationsnummer: 716418–6640). 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har efter kommunstyrelsens beslut, KS § 191/2018, ett uppdrag om 
att avveckla lokaler som inte behövs för kommunens verksamhet.  
 
Kommunen äger sedan länge en bostadsrättslägenhet i HSB brf Månberget. Lägenheten har tjänat 
som gruppbostad och sedermera verksamhetslokal för kommunens öppenvård. Lokalerna var för 
små och inte fullt ut ändamålsenliga för öppenvården, varför verksamheten flyttade till det gamla 
sjukhuset sensommaren 2020.  
 
Lägenheten är 248 kvadratmeter stor. Avgiften till bostadsrättsföreningen överstiger 20 000 
kr/månad.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 
till HSB brf Månberget (organisationsnummer: 716418–6640). 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14 
till HSB brf Månberget (organisationsnummer: 716418–6640). 
 

______ 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt 
Depositionsavtal 
Objektsbeskrivning 

Skickas till: 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 317/20 KS/2020/0461/004 

Uppföljning av kommunstyrelsens personuppgiftsbehandling - 
rapport från kommunstyrelsens dataskyddsombud 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för dataskyddsombudets rapport och överlåter till förvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ska, senast 28 februari 2021, återkomma med information till 
kommunstyrelsen om hur arbetet fortlöper. 

Ärendet 
I Nynäshamns kommun är såväl kommunstyrelsen som kommunens nämnder 
personuppgiftsansvariga, var och en för sin verksamhet. Att vara personuppgiftsansvarig innebär 
bland annat ett ansvar att bestämma ändamålen och medlen för nämndens behandling av 
personuppgifter och säkerställa att behandlingen skyddas med lämpliga medel. 
 
Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter till annan, 
exempelvis till en IT- leverantör eller till en annan nämnd, men personuppgiftsansvaret kan aldrig 
överlåtas. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som ytterst ansvarar för att 
dataskyddslagstiftningen följs och att de registrerade behandlas korrekt. 
 
Ansvaret för behandlingen av personuppgifter är både straff- och skadeståndssanktionerat. 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet över dataskyddsfrågor, har dessutom möjlighet att 
utdöma administrativa sanktionsavgifter på en organisation som inte förhåller sig till 
dataskyddsförordningen. 
 
Kommunstyrelsen utsåg den 25 april 2018 § 99 ett dataskyddsombud med uppdrag att granska och 
stödja kommunstyrelsens personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet har i uppdrag att 
rapportera eventuella överträdelser av förordningen som ombudet upptäcker till 
förvaltningsledningen och till kommunstyrelsen. Ledningen och kommunstyrelsen bör sedan vidta 
åtgärder enlighet med dataskyddombudets rekommendationer för att säkerställa att inga 
personuppgifter kränks eller riskerar att kränkas av kommunstyrelsen behandling.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för dataskyddsombudets rapport och överlåter till förvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ska, senast den 30 juni 2021, återkomma med information till 
kommunstyrelsen om hur arbetet fortlöper. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för dataskyddsombudets rapport och överlåter till förvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ska, senast 28 februari 2021, återkomma med information till 
kommunstyrelsen om hur arbetet fortlöper. 

______ 
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Beslutsunderlag 
Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom kommunens verksamheter, 2020-08-31, 
KS/2020/0101/004-8, med bilagor 
Bilaga 1. Förslag till åtgärder med anledning av dataskyddsombudets GDPR rapport – granskning av 
personuppgiftsbehandling inom kommunstyrelsens verksamheter 2020-08-31 

Skickas till 
Akten 
Dataskyddsombudet  
Kanslichefen 
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§ 318/20 KS/2020/0300/007 

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för hur kommunstyrelsen skall 
arbeta med den allmänna och förstärkta uppsiktsplikten för att säkerställa att arbetet utförs så att 
kommunstyrelsen kan följa nämnderna och de kommunala bolagens arbete på ett ändamålsenligt 
sätt. 

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

Ärendet 
Enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725), KL, har kommunstyrelsen till uppdrag att samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över all kommunal verksamhet. Det 
innebär med andra ord att kommunstyrelsen ska ha en uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala hel- eller delägda bolag, kommunala stiftelser eller föreningar, 
verksamheter som bedrivs genom avtalssamverkan samt av sådana kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Detta uppdrag har fullmäktige även delegerat till kommunstyrelsen vilket 
framgår av bland annat 2 § Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kommunfullmäktige den 
16 maj 2019 § 94.  
 
Utöver den allmänna uppsiktsplikten har kommunstyrelsen sedan den 1 januari 2013 en så kallad 
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag, se 6 kap 9 § KL. Granskningen omfattar både 
helägda och delägda aktiebolag.  
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje enskilt bolag ska 
pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det innebär exempelvis att kommunstyrelsen ska 
pröva att bolaget efterlever kommunalrättsliga principer såsom lokalisering, självkostnadspris (i den 
mån den inte är specialreglerad i lagstiftning som gäller för verksamheten), likställighet och så 
vidare. Detta oavsett vad som står i bolagsordningen. Kommunstyrelsens beslut kan överklagas 
enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning. 
 
Om kommunstyrelsen finner att det finns brister i bolagets verksamhet, ska styrelsen lämna förslag 
till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. En sådan åtgärd kan vara att väcka ärende i 
fullmäktige om justering av en bolagsordning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 
riktlinjer för kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 
riktlinjer för kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen.  
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för hur kommunstyrelsen skall 
arbeta med den allmänna och förstärkta uppsiktsplikten för att säkerställa att arbetet utförs så att 
kommunstyrelsen kan följa nämnderna och de kommunala bolagens arbete på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Lars-Åke Lundin (S), Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Patrik Isestads (S) yrkande. 

______ 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över verksamhet i samverkan med 
andra kommuner – november 2016 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Nynäshamns kommun, december 
2018 
Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94  
Kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2020 § 179 – Övriga frågor, KS/2020/0300/007-2 
Socialdemokraternas väckande av ärende gällande uppsiktsplikt, KS/2020/0300/007-1 
 

Skickas till 
Akten 
Socialdemokraterna i Nynäshamn  
 

 

  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2020-10-12 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer 318/20 

 

 

 

 

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Den 17 juni 2020 § 179 beslutade kommunstyrelsen att väcka ett ärende från 
socialdemokraterna gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens 
nämnder och kommunägda bolag. Socialdemokraterna önskar att kommunstyrelsen 
tar fram riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska arbeta med den förstärkta 
uppsiktplikten för att säkerställa att uppsikten över nämnderna och de kommunala 
bolagen utförs på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Tidigare genomförda revisionsgranskningar har sammanfattningsvis kommit fram till 
slutsatsen att kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna, de gemensamma 
nämnderna och kommunalförbunden ska anses vara tillräcklig och tillfredsställlande. 
Enligt förvaltningens bedömning finns det därför inget behov av att ta fram 
ytterligare ett styrdokument som reglerar hur kommunstyrelsens uppföljning över 
nämnderna ska gå till.  
 
Däremot tar kommunstyrelsen inte årligen ställning till om de kommunala hel- och 
delägda aktiebolagen uppfyller fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten eller om 
bolagen håller sig inom ramen av kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen har 
därmed behov av att reglera sin förstärkta uppsiktsplikt över de kommunala 
aktiebolagen för att uppnå de krav som ställs i 6 kap 9§ KL. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att riktlinjer för genomförande av 
kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt skulle kunna vara ett bra stöd för att 
säkerställa att kommunstyrelsen utövar en tillfredställande uppföljning i enlighet med 
6 kap 9 § KL. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens 
förstärkta uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. 
 
Nedanstående följer utdrag ifrån kommunstyrelsens reglemente i sådana frågor där 
det talas om styrelsens uppsikt. Ordet övervaka som nämns i §12 kan också 
innefattas i uppsikt. I §2, i det andra stycket talas om styrdokument, det kan tolkas 
som att ta fram hur uppsiktsplikten skall styras.  
 
Reglemente för kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun §2 Allmänt om 
Kommunstyrelsens uppgifter.   
Utdrag från §2. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt 
över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 
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Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion). 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Utdrag från §4. 
4 § Kommunstyrelsen ska; 
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
14. Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt 
annan lag eller författning. 
 
Företag och stiftelser 
Utdrag från §5. 
5 § Kommunstyrelsen ska; 
1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av. 
 
Kommunalförbund 
6 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 
Uppföljningsfunktionen 
Kommunstyrelsens uppföljning 
Punkterna 1-3 kan härledas till den uppsiktsplikt som kommunstyrelse har.  
Utdrag från §12; 
12 § Kommunstyrelsen ska 
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program 
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv.  
 
Socialdemokraterna tycker det är bra att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över de 
kommunala aktiebolagen. 
 
För den övriga uppsiktsplikten finns inga riktlinjer, varför Socialdemokraterna är av 
uppfattningen att riktlinjer behöver tas fram. Riktlinjer som harmoniserar med de 
punkter som handlar om uppsikt och övervaka i kommunstyrelsens reglemente.  
 
Uppsiktsplikten är kollektiv och kommunstyrelsens ledamöter måste känna trygghet i 
sitt arbete. Det borde därför inte finna meningsskiljaktigheter hur uppsiktsplikten 
skall genomföras. Några frågor bland alla andra som kan vara intressant att besvara är 
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hur idkas uppsiktsplikten i frågor där politiken inte är överens? Vad innebär 
övergripande ansar för kommunstyrelsen i Nynäshamn? 
 
I övrigt hänvisar vi till vårt väckta ärende vid KS 2020-06-17 - Utarbetande av 
riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och yrkar på bifall till vår att-sats i vårt 
väckta ärende.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför att: 
 
Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för hur kommunstyrelsen skall arbeta med 
den allmänna och förstärkt uppsiktsplikten för att säkerställa att arbetet utförs så 
att kommunstyrelsen kan följa nämnderna och de kommunala bolagens arbete på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad  
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§ 319/20 KS/2019/0250/061 

Svar på medborgarförslag - Att det finns regler för 
förskolepersonals användning av privata mobiler i förskolan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Ärendet 
Den 7 maj 2019 inkom ett medborgarförslag gällande förskolepersonalens användning av privata 
mobiler i förskolan. Förslagsställaren önskar att kommunen sätter upp tydliga regler och förbud mot 
förskolepersonalens användning av privata mobiltelefoner under arbetstid. 
 
Föreslagställaren anser att personalen ofta brister i uppmärksamheten på barnen när personalen 
tittar på sina telefoner.  
 
Föreslagställaren undrar även vilka regler som gäller för de föräldrar som fotograferar och filmar på 
förskolan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget vara besvarat.  
 

______ 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Att det finns regler för förskolepersonals användning av privata mobiler i 
förskolan, daterad 7 maj 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 26 augusti 2020 § 118 med tjänsteskrivelse – Yttrande 
över remiss – medborgarförslag gällande regler för användande av privata mobiltelefoner i förskolan 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren  
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 320/20 KS/2019/0371/060 

Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam 
handlingsplan för hbtq. 
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

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

Ärendet 
En motion har inkommit från Miriam Malm (V) och Madelaine Sloot (V) där de yrkar på att 
kontaktcenter, biblioteken och simhallens personal ska hbtq-certifieras, samt att förtroendevalda i 
kommunen ska erbjudas utbildning i hbtq och att en handlingsplan för hbtq ska tas fram på varje 
förvaltning. Nynäshamns kommun har idag ingen handlingsplan för hbtq och hbtq inkluderas inte i 
större utsträckning i andra dokument, det finns inte heller en plan för kompetensutveckling i hbtq. 
Förvaltningen ser positivt på att kommunens medarbetare och förtroendevalda ska få möjligheten 
att erhålla kunskap om hbtq-frågor och föreslår därför att kommunstyrelsen ska ta fram en 
handlingsplan för hbtq. Handlingsplanen ska vara långsiktig och bestå av flera mål med tydligt 
uppställda aktiviteter. Utbildningsinsatser föreslås vara aktiviteter i handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam 
handlingsplan för hbtq. 
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam 
handlingsplan för hbtq. 
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse. 

Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 

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

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

______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 321/20 KS/2020/0480/267B 

Marsta 5:61, Bondängsvägen, Stora Vika – Ansökan om 
strandskyddsdispens – Nybyggnation av offentlig toalett intill 
badplatsen i Stora Vika 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kap. 18 b § MB 
för nybyggnation av allmän toalett. Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda 
ändamålet. 

Upplysningar 
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 
 
Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva 
beslutet. Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till 
länsstyrelsen. 
 
För hantering av avloppsslam krävs tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Miljöbalken 
(MB), lagen om kulturminnen m.m. (KML). 
 
Avgifter: 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa, tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 
och faktureras separat.  
 
Strandskyddsdispens inom planlagt område   9 300 kronor 
 
Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av offentlig toalett om ca 9 m² byggnads- och bruttoarea. Toaletten 
planeras att anläggas i anslutning till en redan befintlig badplats.  
Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 9 m² 
o Byggnadsarea: 9 m² 

 
Förutsättningar 
Riksintressen, strandskydd 
Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 
– Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt beaktas. 
– Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena på platsen. 
– Kulturmiljövården, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som 
påtagligt skadar kulturvärdena på platsen. 
 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan B507. 
Fastigheten ligger inom område med detaljplan men omfattas av strandskydd i de delar som utgör 
allmän platsmark inom 100 meter från strandkanten. 
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Översiktsplan antagen 2012 och kustplanen fastställd 2002 gäller. 
 
Bedömning enligt miljöbalken 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 
tillgång till strandområden inte försämras av åtgärden, samt inte heller väsentligt försämrar 
förutsättningen för djur- och växtliv med hänvisning till att byggnaden placeras i anslutning till ett 
område som planerats och använts som offentlig badstrand sedan detaljplanen antogs.  

Som särskilda skäl kan har sökanden angivit att: Åtgärden behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Förvaltningen bedömer att det angivna skälet kan betraktas som särskilt skäl eftersom toalettens 
syfte är att tillgodose områdets service- och skötselbehov för den redan befintliga badplatsen.  

Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 
föreligger. Dispens från strandskyddet tillstyrks därmed stöd av 7 kap. 18 b § MB. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kap. 18 b § MB 
för nybyggnation av allmän toalett. Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda 
ändamålet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kap. 18 b § MB 
för nybyggnation av allmän toalett. Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda 
ändamålet. 

____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens  
Plan, fasad- och sektionsritning 
Situationsplan med områdesöversikt 
Situationsplan med placering 
Teknisk Specifikation 
Översiktskarta 1 
Översiktskarta 2 
Översiktskarta 3 
Ansökan om bygglov   

Skickas till 
Akten 
Sökanden  
Bygglovsenheten 

Beslutet delges  
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor  

Kopia för kännedom 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn  
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§ 322/20 KS/2020/0418/259 

Samfälligheterna Ornitologen och Soldaten i Ösmo 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram ett förslag på 
helhetslösning över drift- och skötselansvaret för vägnätet i Ösmo tillsammans med berörda parter. 
Kommunstyrelseförvaltningen ska kontinuerligt återrapportera samtalen med villaägarföreningen. 

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

Ärendet 
De fyra alternativen i skrivelsen:  

1. Enskild förvaltning. Tar sin utgångpunkt från beslut från 1966-12-14 (ändring 1992-06-30) om att 
skapa en enskild förvaltning för varje fastighetsägare där S1: S5 fastighetsägare i likhet med idag 
tar fullständigt ansvar för var sin andel av mark och byggnad. Förvaltningen: Detta alternativ är det 
som används idag det vill säga delägarförvaltning för samfälligheterna. Skrivelsen som inkommit till 
kommunen påvisar dock att denna lösning inte fungerar för samtliga samfälligheter. Det verkar dock 
fungera för Ornitologen s:1, antagligen för att den består av ett mindre antal fastigheter och endast 
innefattar väg. 

2. Samfällighetsförening. Alla fastighetsägarna tillsammans bildar en samfällighetsförening för 
respektive garage/parkeringsområde och hanterar gemensamt frågor rörande skötsel av mark och 
byggnad. 

Förvaltningen: Detta alternativ följer det som detaljplanen planerade för men som aldrig 
genomförts. Då samfälligheterna ägs av flera fastigheter samt att garagelängorna kräver en 
underhållsplan, är denna förvaltningslösning lämpligast genom förening. Detta innefattar även ett 
ansvar för föreningen att se till att snöröjning löses inom samfälligheten.  

3. Enskild reducerad förvaltning. Utgår ifrån en framförhandlad lösning med lantmäteriet och 
kommunen där kommunen övertar ägande och ansvar för alla parkeringsplatser och 
omkringliggande vägar/grönytor, medan garageplatserna kvarstår hos den enskilde fastighetsägaren 
att förvalta.  

Förvaltningen: Kommunen blir i detta förslag ansvarig för drift och underhåll av vägar och grönytor 
inom området inklusive snöröjning. Vägar och grönytor kommer att utgöras av allmän plats enligt 
nya detaljplaner för området. Kommunen är inte ansvarig för samfälligheterna i och med att de 
utgör kvartersmark. Kommunen ansvarar för det som enligt en ny detaljplan kommer att utgöra 
allmän plats. För att ytor som inte är bebyggda med garage ska övertas av kommunen krävs 
planändring så att dessa ytor ändras till allmän plats, vilket alltså betyder att en detaljplaneprocess 
måste påbörjas. En sådan planändring bekostas av fastighetsägarna och tar vanligtvis flera år. 

4. Kommunalt ägande av mark och byggnaderna. Kommunen övertar ägandet av mark och 
byggnader och kommunen tillhandhåller garageplats till respektive fastighet samt besöksparkering. 

Förvaltningen: Detta är inte möjligt utan att en detaljplaneändring sker, på samma sätt som för 
alternativ 3. Kommunen kan inte utifrån dagens detaljplan bistå boende med garageplatser och 
ansvara för drift och underhåll av mark och byggnader, eftersom det inte är anse som kommunens 
uppgift att ansvara för drift och underhåll på privata fastigheter. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen utifrån dagens detaljplan samt fastighetsansvar inte 
kan bistå de boende med garageplatser och ansvara för drift och underhåll av mark och byggnader 
då marken tillhör privata fastigheter. Kommunstyrelsen beslutar även att avstå från inköp av 
samfälligheternas mark. 

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

Yrkanden 
Ajournering 13.10-13.15.  

Daniel Adborn (L) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram ett förslag på helhetslösning över drift- och 
skötselansvaret för vägnätet i Ösmo tillsammans med berörda parter. Kommunstyrelseförvaltningen 
ska kontinuerligt återrapportera samtalen med villaägarföreningen. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Daniel Adborns (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Daniel Adborns (L) yrkade. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Daniel Adborns (L) yrkande. 

 

_____ 

Beslutsunderlag 
Skrivelse - Underlag till skrivelse inför förhandling Soldaten-Ornitologen 

Skickas till 
Akten  
Ösmo Villaägareförening  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Planeringschef  
Mark- och exploateringschef  
Stadsmiljöchef  
Planchef 
 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2020-12-17 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer 322/20 

 

 
 

 

Samfälligheterna Ornitologen och Soldaten i Ösmo. 
 
Ösmo Villaägarförening har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där 
föreningen önskar tillsammans med kommunen och lantmäteriet förhandla fram en 
lösning som är den gemensamt bästa för dess medlemmar och vårt samhälle. 
 
Bakgrund till förfrågan grundar sig i att; 
 
Under 1960-talet byggdes kvarteret Ornitologen och Soldaten i Ösmo som ett 
villasamhälle och områdena skapades bilfritt. Detta har inneburit att gatorna runt 
fastigheterna i områdena är smala med gemensamma garage och parkeringsplatser. 
 
Från att området blev inflyttningsklart har det inte bildats någon 
samfällighetsförening utan varje fastighetsägare har haft ett eget ansvar för det egna 
garaget i garagelängan. Totalt berör det 49 fastigheter i Ornitologen och 34 
fastigheter i Soldaten.  
 
Sedan 1960, har Ösmo kommun och sedermera Nynäshamns kommun efter 
kommunsammanslagning ansvarat för snöröjning och skötsel av gatorna. Detta har 
skett eftersom gatorna hänger ihop med det övriga samhället i Ösmo och 
tillgängligheten är viktig för orten Ösmo. Vintern 2019 upphörde plötsligt allt 
underhåll från kommunen då man inte ansåg att snöröjning inte längre var förenligt 
med kommunens huvudmannaskap och att parkeringar och gator var privat mark.  
 
Nya tider och ny utveckling av Ösmo. 
Nynäshamns kommun utvecklar nu nya detaljplaner för Södra Ösmo och orten 
Ösmo kommer öka från 4000 invånare till över 10,000 invånare. Denna utveckling 
innebär att Ösmo behöver planera gator, gångvägar, cykelvägar, bilvägar och 
bussgator. Idag finns det flera gator med annat huvudmannaskap än kommunen på 
orten. Kommunen har börjat att inleda diskussioner om övertagande av somliga 
gator för att kunna utveckla och planera utbyggnaden. Gatorna runt Ornitologen och 
Soldaten är centrala gator som är av vikt för den framtida utvecklingen av Ösmo. 
Kommunstyrelsen behöver därför beakta villaägareföreningens förslag på nytt 
huvudmannaskap för att utveckling av orten Ösmo kan ske på ett bra sätt utan att 
utvecklingen hindras.  
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De fyra föreslagna alternativen i skrivelsen från Villaägarföreningen är: 
 
1. Enskild förvaltning. 
Tar sin utgångpunkt från beslut från 1966-12-14 (ändring 1992-06-30) om att skapa 
en enskild förvaltning för varje fastighetsägare där S1: S5 fastighetsägare i likhet med 
idag tar fullständigt ansvar för var sin andel av mark och byggnad. 
Förvaltningen menar att: Detta alternativ är det som används idag det vill säga 
delägarförvaltning för samfälligheterna. Skrivelsen som inkommit till kommunen 
påvisar dock att denna lösning inte fungerar för samtliga samfälligheter. Det verkar 
dock fungera för Ornitologen s:1, antagligen för att den består av ett mindre antal 
fastigheter och endast innefattar väg. 
 
2. Samfällighetsförening. 
Alla fastighetsägarna tillsammans bildar en samfällighetsförening för respektive 
garage/parkeringsområde och hanterar gemensamt frågor rörande skötsel av mark 
och byggnad. 
Förvaltningen menar att: Detta alternativ följer det som detaljplanen planerade för 
men som aldrig genomförts. Då samfälligheterna ägs av flera fastigheter samt att 
garagelängorna kräver en underhållsplan, är denna förvaltningslösning lämpligast 
genom förening. Detta innefattar även ett ansvar för föreningen att se till att 
snöröjning löses inom samfälligheten. 
 
3. Enskild reducerad förvaltning. 
Utgår ifrån en framförhandlad lösning med lantmäteriet och kommunen där 
kommunen övertar ägande och ansvar för alla parkeringsplatser och omkringliggande 
vägar/grönytor, medan garageplatserna kvarstår hos den enskilde fastighetsägaren att 
förvalta. 
Förvaltningen menar att: Kommunen blir i detta förslag ansvarig för drift och 
underhåll av vägar och grönytor inom området inklusive snöröjning. Vägar och 
grönytor kommer att utgöras av allmän plats enligt nya detaljplaner för området. 
Kommunen är inte ansvarig för samfälligheterna i och med att de utgör 
kvartersmark. 
 
Kommunen ansvarar för det som enligt en ny detaljplan kommer att utgöra allmän 
plats. För att ytor som inte är bebyggda med garage ska övertas av kommunen krävs 
planändring så att dessa ytor ändras till allmän plats, vilket alltså betyder att en 
detaljplaneprocess måste påbörjas. En sådan planändring bekostas av 
fastighetsägarna och tar vanligtvis flera år. 
 
4. Kommunalt ägande av mark och byggnaderna. 
Kommunen övertar ägandet av mark och byggnader och kommunen tillhandhåller 
garageplats till respektive fastighet samt besöksparkering. 
 
Förvaltningen menar att: Detta är inte möjligt utan att en detaljplaneändring sker, 
på samma sätt som för alternativ 3. Kommunen kan inte utifrån dagens detaljplan 
bistå boende med garageplatser och ansvara för drift och underhåll av mark och 
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byggnader, eftersom det inte är anse som kommunens uppgift att ansvara för drift 
och underhåll på privata fastigheter. 
 
Socialdemokraterna delar inte förvaltningens tolkning av de förslagen till lösning av 
alternativ Villaägarföreningen ställt till kommunstyrelsen. Vi vill därför inleda 
förhandling med Villaägarföreningen enligt de förordar alternativen 3 och 4.  
 
Sammanfattning. 
Kommunen har skött snöröjning och skötsel av gatorna sedan 60-talet när området 
byggdes. År 2019 har denna skötsel skett utan att kommunen framfört några 
yttranden. Det råder stor frustration i området med oklarhet vad som gäller. 
Kommunen ska gå in i en dialog med fastighetsägarna om att ändra förhållandena i 
enlighet med alternativ 3 eller 4. En kostnad för detaljplan kan inte belasta boende i 
detta läge då lösning av frågan är av största vikt för framväxt att det framtida Ösmo 
med byggnation av en ny trädgårdsstad.   
 
Socialdemokraterna yrkar därför; 
 

- att kommunen för dialog med villaägarföreningen i enlighet med alternativ 3 
och 4 samt återkopplar till kommunstyrelsen kontinuerligt.  

Efter förhandlingar i ärendet kom kommunstyrelsen överens om att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att förhandla och ta fram lösningar för väghållning i hela 
Ösmo. Kommunsstyrelseförvaltningen ska kontinuerligt återrapportera samtalen 
med villaägarföreningen.  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Patrik Isestad  
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§ 323/20 KS/2018/0277/436 

Svar på förfrågan om ärendet är komplett - angående ansökan 
om inert deponi och återvinningsverksamhet, Jem-We AB, 
Torp 14:1 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. Anta förvaltningens bedömning i bilaga ett som kommunens yttrande  
2. Sorundanet Nynäshamns kommunpartis yttrande i bilaga M biläggs kommunens yttrande. 
2. Anse att väckt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-19 gällande ansökan om 
deponi i Torp 14:1, Nynäshamns kommun KS/2018/0277/436–15 är besvarat 

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

Ärendet 
Nynäshamns kommun har fått tillfälle att yttra sig över om ansökan om tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken till deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 
14:1 i Nynäshamns kommun behöver kompletteras. Möjlighet finns också att yttra sig över huruvida 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras. Miljöprövningsdelegationen kommer därefter 
att vid behov begära in kompletteringar från sökanden. 
 
Sökande avser att 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. Den planerade verksamheten är lokaliserad öster 
om Sorundavägen, cirka 500 meter söder om Grödby tätort. Totalt kommer verksamheten uppgå till 
cirka 14 hektar, varav ca 6 hektar avses utgöra deponiområde. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att den planerade verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Sökande har tagit fram en MKB och enligt denna så bedöms miljöpåverkan främst 
vara kopplad till exploatering av natur- och kulturmiljöer, utsläpp till luft och vatten, ökade 
transporter, damning och buller samt viss påverkan på landskapsbilden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
 1. Anta förvaltningens bedömning i bilaga ett som kommunens yttrande  
 2. Anse att väckt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-19 gällande ansökan 
 om deponi i Torp 14:1, Nynäshamns kommun KS/2018/0277/436–15 är besvarat 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
 1. Anta förvaltningens bedömning i bilaga ett som kommunens yttrande  
 2. Anse att väckt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-19 gällande ansökan 
 om deponi i Torp 14:1, Nynäshamns kommun KS/2018/0277/436–15 är besvarat- 
 
Beslutet justeras omedelbart. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar på att Sorundanet Nynäshamns kommunpartis yttrande i bilaga M ska 
biläggas kommunens yttrande.   
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Donald Löfving (SD), Bernt Månsson (V) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut med tillägget att Sorundanet Nynäshamns kommunpartis yttrande i bilaga M ska 
biläggas kommunens yttrande. 

Ordförande (M) yrkar på att ärendet inte ska direktjusteras 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att Sorundanet Nynäshamns 
kommunpartis yttrande i bilaga M ska biläggas kommunens yttrande. 

2. Bifall eller avslag till att ärendet inte ska direktjusteras. 

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

1. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att Sorundanet Nynäshamns kommunpartis 
yttrande i bilaga M ska biläggas kommunens yttrande. 

2. ärendet inte ska direktjusteras. 

______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Kommunens yttrande 
Förfrågan om ärende komplett, Jem-We AB Torp 14:1, Nynäshamns kommun 
Tillståndsansökan 
Bilaga 1 Teknisk beskrivning sammanslagen 
Bilaga 2 Samrådsredogörelse sammanfogad 
Bilaga 3 MKB-sammanfogad 
Bilaga 4 Ekonomisk säkerhet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti - Väckande av ärende gällande ansökan om deponi i Torp 
14:1, Nynäshamns kommun 
 

Skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen  
MSN  
SMOHF  
Planeringschef  
Handläggare 
 

 

  



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-12-17 

Särskilt yttrande gällande Svar på förfrågan om ärendet är komplett - angående ansökan 
om inert deponi och återvinningsverksamhet, Jem-We AB, Torp 14:1 

 
Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-19 väcktes ett ärende av Sorundanet Nynäshamns 
kommunparti gällande ansökan om deponi i Torp 14:1, Nynäshamns kommun KS/2018/02777/436-15 
och delar av dessa synpunkter har arbetats in i vår kommuns remissvar.  
 
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.  
 
Nynäshamns kommun har fått tillfälle att yttra sig över huruvida ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken behöver kompletteras. Ansökan om tillstånd gäller deponering av inert avfall och 
återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1 i Nynäshamns kommun. Möjlighet finns 
också att yttra sig över huruvida miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras. 
Miljöprövningsdelegationen kommer därefter vid behov begära in kompletteringar från sökanden.   
 
Vår kommun anser att lokaliseringen av den föreslagna verksamheten är olämplig, i första hand med 
hänsyn till Gorrans vattenskyddsområde, men också på grund av närheten till bostadsbebyggelse. Det 
hus, som ligger närmast, ligger på 80 meters avstånd från den tilltänkta deponin. Dessutom är vägnätet 
inte lämpligt för mer tung trafik. 
 
Vi anser att kommunen i vissa delar har skrivit ett bra yttrande, men det finns viktiga delar som saknas. 
Det som kommunen nu ska svara på är om handlingarna är kompletta. Det av oss väckta ärendet gällde 
inte om handlingarna är kompletta utan det gällde ansökan om tillstånd om deponi. Det innebär att vårt 
ärende inte kan anses besvarat med det svar som förvaltningen nu har skrivit.  
 
 
   

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Tilläggsyrkande 
Vi yrkar därför på att vår kommuns yttrande kompletteras med följande:  
 

● Vår kommun har gjort stora investeringar i kommunalt VA för bostadsområdet Norr Enby i 
Grödby, som ligger mitt emot den föreslagna deponin. Om deponin får sin ansökan beviljad, är 
dessa investeringar att betrakta som förgävesinvesteringar, eftersom inga kommer att vilja flytta 
in i de närmare 50 bostäder som håller på att byggas och ska byggas där. 
  

● Bullerutredningen behöver göras om och fördjupas. Det är redan idag mycket störande buller 
från Trollsta grusgrop för de boende i området. Detta trots att den verksamheten ligger djupt ner 
i gropen. När det gäller deponin, är det i ansökan fråga om förhållandevis låga bullerskydd, som 
inte nämnvärt kommer att hindra bullerstörningar. Vi anser därför att man behöver göra en 
utredning där den samlade emissionen av buller undersöks, dvs. både bullret från Trollsta 
grusgrop och den ansökta deponin, för det är detta buller som kommer drabba de boende i 
området.   
 

● Mycket nära den tilltänkta deponin, ligger också Fagervik förskola. Barnen där kommer att 
störas av bullret från den eventuella deponin, eftersom det t.ex. inte finns någon skog som 
hindrar ljud från att nå fram. Enligt FN:s barnkonvention, ska barnperspektivet finns med i beslut 
som rör barn. Till exempel ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Att bevilja en 
ansökan om en bullrande deponi, där även sprängningar kommer att förekomma, är inte att 
beakta barnens bästa.  
 

● Med tanke på de ytterligare lastbilstransporter, som deponin kommer att generera, om ansökan 
om deponin beviljas, kommer det också att påverka barnens miljö negativt p.g.a. ökade avgaser 
och damm. Det är redan idag en mycket tät lastbilstrafik på Sorundavägen, ofta fler lastbilar än 
personbilar, genom bl.a. transporterna till och från Trollsta grusgrop, som passerar t.ex. Fagervik 
förskola.  
 

● Vi ser inte i handlingarna att SMOHF har fått möjlighet att yttra sig över ansökan och det anser vi 
är helt nödvändigt. 
 

● Vi är undrande över vår kommuns avslutande kommentar: “Kommunen ifrågasätter om det över 
huvud taget är lämpligt att etablera deponiverksamhet på platsen med tanke på 
vattenskyddsområdet men även utifrån trafiksituationen och den närbelägna 
bostadsbebyggelsen. Detta framfördes redan i samrådsskedet och mot bakgrund av 
miljökonsekvensbeskrivningen och övriga dokument vidhåller kommunen den ståndpunkten.”  
Vi anser att kommunen skulle kunna uttrycka sig betydligt tydligare och mer bestämt och säga 
nej till ansökan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2020-12-17  Sorundanet Nynäshamns kommunparti  Sida 2 av 3 



 
Ytterligare en motivering till det särskilda yttrandet är att det av oss väckta ärendet inte behandlar om 
handlingarna är kompletta. Ärendet gäller i stället ansökan om deponin. Kommunen kommer att få 
möjlighet att yttra sig över själva ansökan i nästa skede och därför kan inte det väckta ärendet anses 
som besvarat i detta skede.  
 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i Kommunstyrelsen 
i Barn- och utbildningsnämnden, 
och i Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL Sida 32(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 324/20 KS/2020/0372/433 

Besvarande av Väckande av ärende - Bildande av 
naturreservat i Stora Vika 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet anses avslutat i och med att ärendet behandlats av 
kommunfullmäktige den 17 september (§ 91/20)  

Ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020 väckte Sorunda Nynäshamns 
kommunparti ett ärende relaterat till bildandet av naturreservat i Stora Vika (§216/20).  
 
Begäran rörde den miljöpåverkan som samhället Stora Vika utsatts för under lång tid. Vid samma 
sammanträde behandlades även förvaltningens ärende kring den fortsatta processen gällande 
bildande av naturreservat på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, Stora Vika 
Kalkbrott (§ 185/20). Utifrån förvaltningens underlag beslutade Kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige om den vidare hanteringen av frågan.  
 
I samband med att ärendet togs upp till beslut på kommunfullmäktige lämnade Sorunda 
Nynäshamns kommunparti in samma ärende som väckts i kommunstyrelsen i form av ett 
tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslutade att avslå det lagda tilläggsyrkandet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet anses avslutat i och med att ärendet behandlats av 
kommunfullmäktige den 17 september (§ 91/20)  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet anses avslutat i och med att ärendet behandlats av 
kommunfullmäktige den 17 september (§ 91/20)  
 

_______ 

Beslutsunderlag 
Väckande av ärende rörande bildande av naturreservat i Stora Vika 
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-09-03  
Protokoll Kommunfullmäktige 2020-09-17, §91/20 - Beslut om fortsatt process gällande bildande av 
naturreservat, Stora Vika kalkbrott  
Bilaga C (Protokoll Kommunfullmäktige 2020-09-17, §91/20) 
 

Skickas till 
Akten  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringschef  
Mark- och exploateringschef  
Planchef 
 



 

PROTOKOLL Sida 33(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 325/20 KS/2020/0470/219 

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-
planeringen för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget 
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget 
3. Alliansens yttrande i bilaga N biläggs kommunens yttrande 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ordförande (M) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga N. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna och Sorundanet Nynäshamns kommunparti ställer sig inte bakom alliansens 
yttrande i bilaga N. 

Ärendet 
Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 
Infrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas så att de transportpolitiska målen nås. Att 
klimatmålen ska nås är en central utgångspunkt för planeringen. Vägledande för 
inriktningsunderlaget är ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen samt de 
transportpolitiska principerna.  
 
Inriktningsunderlaget bygger på regeringens och EU:s mål, inriktningar och beslutade strategier och 
bedömningar av den långsiktiga utvecklingen av en rad omvärldsfaktorer, till exempel ekonomi, 
demografi och teknisk utveckling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget 
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget 
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att alliansens 
särskilda yttrande i bilaga N ska biläggas kommunens yttrande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut 
2. Bifall eller avslag till att alliansens särskilda yttrande i bilaga N ska biläggas kommunens yttrande. 



 

PROTOKOLL Sida 34(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 
2. bifalla att alliansens särskilda yttrande i bilaga N ska biläggas kommunens yttrande. 
______ 

Beslutsunderlag 
Rapport Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022−2033 och 
2022−2037 
Bilaga Södertörnsgemensamt yttrande 
Bilaga Kommunens yttrande Inriktningsunderlag 
 

Skickas till 
Akten  
Trafikverket  
MSN  
Planeringschef  
Handläggare 

 

  



                  
 
 

 
 
Väg 225  - Alliansyttrande Infrastruktur. 
 
Alliansen delar i huvudsak den utmärkta skrivningen i Nynäshamns kommuns yttrande men vill 
därutöver även tillägga följande, som vi önskar bilägga kommunens yttrande. 
 
I Trafikverkets Rapport Fördjupad utredning problempunkter väg 225 TRV 2019/65948, har man 
pekat ut vissa problempunkter och nu även planerat arbeten på väg 225 på 6 platser som inte ligger i 
linje med åtgärdsvalsstudien rapport 2014:142 utan med betydligt mindre trafiksäkerhetshöjande 
effekt.  
Rapporten TRV 2019/65948 skriver även att: Väg 225 är utpekad som funktionellt prioriterad väg för 
kollektivtrafik med buss och dagliga personresor med bil, men däremot inte funktionellt prioriterad 
väg för gods.  
 
Väg 225 är redan nu högt belastad och i och med den ökade trafiken till och från Norviks hamn 
kommer belastning öka ännu mer, då det är kortaste vägen mot Södertälje. Att färdigställa 
Tvärförbindelse Södertörn är mycket viktigt för att avlasta väg 225. Alliansen understryker även 
vikten av att snarast fullfölja åtgärdsförslagen i åtgärdsvalsstudien.  
Vi menar därför att begränsningar av tung trafik väg 225 ska införas fram till dess att Tvärförbindelse 
Södertörn är färdigställd.  
 

I en framtid kommer ytterligare krav att ställas på fungerande trafikflöden där E4 norr om Södertälje 
också riskerar att nå sin kapacitetsgräns. Detta i kombination med ett behov av en ökad 
krismedvetenhet talar för att framöver utreda en ny förbindelse mellan E4-E20 och väg 73 över 
Himmerfjärden. 

 
Nynäshamn 2020-12-17 

 
 
 
 
 
 

https://www.centerpartiet.se/


 

PROTOKOLL Sida 35(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 326/20 KS/2020/0079/001 

Uppdrag om utredning av kommunindelning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utredning på det sätt som föreslås i punkterna 1a och 
1b i det väckta ärendet. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2020, § 21, väckte Lena Dafgård (SN) ett 
ärende om uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen om utredning av kommunindelning. 
Kommunstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för beredning. 

Kommunstyrelseförvaltningen tar inte ställning till om en utredning ska genomföras eller ej. Om 
kommunstyrelsen beslutar att en utredning ska genomföras har kommunstyrelseförvaltningen 
lämnat förslag till på vilket sätt utredningen kan genomföras och vad utredningen bör omfatta. 
Förslaget redovisas under rubriken kommunstyrelseförvaltningens bedömning. 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nedan ärendets bakgrund, beslutsgången vid en ny 
kommunindelning, krav som ställs enligt indelningslagen, exempel från kommundelningar i andra 
kommuner, kommunutredningen, samt en kort historisk bakgrund av nuvarande kommunindelning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen tar inte ställning till om en utredning om ändrad kommunindelning ska 
genomföras eller ej, utan överlämnar den frågan till kommunstyrelsen för beslut. Om 
kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utredning så föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
utredningen därefter överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om eventuell åtgärd.  

Alternativ 1 Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utredning på det sätt som föreslås i 
punkterna 1a och 1b i det väckta ärendet.  
Alternativ 2 Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om utredning av ändrad 
kommunindelning. 
Om kommunstyrelsen beslutar att en utredning ska genomföras kan kommunstyrelsen besluta att 
uppdra till kommundirektören att beställa en oberoende extern utredning av konsekvenserna av de 
föreslagna indelningsändringarna. Utredningen ska vara bred och redovisa konsekvenserna vad 
gäller befolkningsunderlag, demografi, kommunal ekonomi, demokrati, nämnd- och 
förvaltningsorganisation, bestående effekter och bedömning enligt de kriterier som indelningslagen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om utredning av ändrad kommunindelning. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Bernt Månsson (V) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag alternativ 1. 

Daniel Adborn (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till förvaltningens alternativ 1. 
 



 

PROTOKOLL Sida 36(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Votering begärd. 

Voteringsproposition 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut ställs mot bifall till förvaltningens alternativ 1. Ja-röst för 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för bifall till förvaltningens alternativ 1. 

Omröstningsresultat 
Tjänstgörande ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M) X  
Daniel Adborn (L) X  
Bodil Toll (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 
Donald Löfving (SD)  X 

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
förvaltningens alternativ 1. 

_______ 

Skickas till 
Akten 
Lena Dafgård (SN) 
Kanslichefen 
  



 

PROTOKOLL Sida 37(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 327/20 KS/2020/0008/102 

Val av ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer Mikael Persson (L) som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för tiden från och med 1 januari 2021 till 31 december 2022 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 november 2020, § 126, entledigat Daniel Adborn från uppdraget i 
kommunstyrelsen från och med den 31 december 2020. Uppdraget som ledamot och vice 
ordförande i arbetsutskottet har därmed fallit. Kommunstyrelsen behöver därför välja ny ledamot 
och vice ordförande i arbetsutskottet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen väljer ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden  
från och med 1 januari 2021 till 31 december 2022 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska välja Mikael Persson (L) till ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med 1 januari 2021 till 31 december 
2022. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till att kommunstyrelsen väljer Mikael Persson (L) till ledamot och vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med 1 januari 2021 till 31 december 2022. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att välja Mikael Persson (L) till ledamot och vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med 1 januari 2021 till 31 december 2022. 

_______ 

Skickas till 
Akten 
Mikael Persson (L) 
HR 
Troman 
 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 38(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 328/20  

Information om fastighets- och investeringsutskott 
Kommunjurist Yvonne Persson informerar om förslag till fastighets- och investeringsutskott.  



 

PROTOKOLL Sida 39(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

329/20  

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

  



 

PROTOKOLL Sida 40(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 330/20  

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om att: 

- den 25 januari är det inplanerat för byte av system till Emeeting Prepare 

- de förtroendevalda kommer bjudas in till en digital utbildningsdag, planerat datum är den 9e 
februari. 

  



 

PROTOKOLL Sida 41(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 331/20 KS/2020/0003/002 

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

Ärendet 
KS/2020/0337/261-1  
Planeringschefens beslut att upplåta 1 700 kvm av fastigheten Nynäshamn Körunda 1:1 för 
parkering.  
 
KS/2020/0272/009-15  
Tf mark och exploateringschef beslut om avgiftsreducering med anledning av Covid 19. 
 
KS/2020/0477/288  
Planeringschefens beslut om takrenovering, Nynäshamn 2:21. 
 
KS/2020/0328/239-9  
Planeringschefens beslut om Nybyggnation av offentlig toalett intill badplatsen i Stora Vika. 
 
KS/2020/0442/236-7  
Planeringschefens beslut om rivningslov, Sunnerby 1:303. 
 
KS/2020/0491/431-1 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt – LOVA. 
 
KS/2020/0508/000-1 
Kommunstyrelsens ordförande beslut om julklapp till medarbetare i kommunen. Beslutet ersätter 
beslut KS/2020/0003/002-31. 
 
KS/2020/0003/002-32  
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om remissyttrande från Södertörnskommunerna över 
samrådsunderlag E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning 
 
KS/2020/0507/001-1 
Kommundirektörens beslut om omorganisation kommunstyrelseförvaltningen. 
 
KS/2020/0507/001-2  
Kommundirektörens beslut om förändrad organisatorisk tillhörighet för Kontaktcentrum.  
 
KS 2020/0507/001-3 
Kommundirektörens beslut om nybildad avdelning vid Ksf och förändrad organisatorisk tillhörighet 
för IT och kommunikation. 
 

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

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 42(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 332/20 KS/2020/0030/069 

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

Ärendet 
Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds verksamhetsområde, perioden 
2020-09-21 – 2020-10-23 
 
Sammanträdesplan för Södertörns upphandlingsnämnd 2021. 
 
Södertörns upphandlingsnämnd, § 43, ekonomisk uppföljning. 

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

______ 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 43(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 333/20 KS/2020/0034/008 

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

Ärendet 
Digital konferens – Välkommen till Allmännyttan, anordnad av Dagens samhälle 24 februari 2021. 
https://www.bonniernewsevents.se/event     
 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 44(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 334/20  

Nästa sammanträde 21 januari klockan 09.00 
Nästa sammanträde för kommunstyrelsen är den 21 januari klockan 09.00.  



 

PROTOKOLL Sida 45(45) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 335/20 

Övriga frågor 
1. Lena Dafgård (SN) har en fråga om solcellsparken. 
Planeringschef Mikael Gustafsson besvarar frågan. 

 

2. Förvaltningschef Marlen Terrell lämnar information 
Informationen gavs efter § 312 

Socialförvaltningens förvaltningschef Marlen Terrell lämnar information.  
 
- Läget beträffande coronapandemin är under kontroll i kommunen och kommunen följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
- Vårdhygien har säkrat alla rutiner och regional samverkan sker.  
- Särskild samverkan beträffande vaccination kommer påbörjas, kommunen väntar på ytterligare 
information. Prioriteringen av vaccination kommer ske i olika faser.  
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