PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Plats och tid

Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-02-18 klockan 09.00-17.00.
Ajournering 10.35-10.45, 12.03-13.00.

Beslutande

Harry Bouveng (M), ordförande

Distans:

Mikael Persson (L) till och med klockan 16.15 §§ 23–63
Tommy Cumselius (M) från klockan 09.15 §§ 25–66
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 23–24 och istället för Mikael
Persson (L) §§ 64–66.
Theresia Bergendahl (C)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Patrik Isestad (S)
Janice Boije Junerud (S) från klockan 10.30, §§ 31–66
Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud §§ 23–30
Lars-Åke Lundin (S) §§ 23, 25–66
Ola Hägg (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S) § 24 på grund av jäv
Bernt Månsson (V)
Lena Dafgård (SN)
Donald Löfving (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Enligt förteckning

Övriga deltagare
Enligt förteckning

Paragrafer
§§ 23–66

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2020-02-24 13.00.

Underskrifter
Harry Bouveng (M)
Ordförande

Patrik Isestad (S)
Justerare

Mikael Persson (L) §§ 23–63
justerare

Agneta Tjärnhammar (M) §§ 64–66
justerare

Matilda Ekh
sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-18
Anslaget sätts upp: 2021-02-24
Anslaget tas ned: 2021-03-18
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Icke tjänstgörande ersättare

Agneta Tjärnhammar (M)
Håkan Svanberg (M)
Per Malmsten (M)
Sophia Stureson (L) till och med klockan 13.00
Göran Bergander (S)
Ola Hägg (S)
Rolf Hofsten (PPiN)
Emma Solander (MP)
Per Ranch (SN)
Jean-Claude Menot (SD)

Övriga deltagare

Christian Wigren, kanslichef
Matilda Ekh, sekreterare

Distans:

Carolina Pettersson, kommundirektör
Dan Olén, ekonomichef
Linn Marsten, personalchef
Mikael Gustafsson, planeringschef
Alf Olsson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Isa Eriksson, samhällsplanerare
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Marlen Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Aline Varre, politisk sekreterare
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden
Yvonne Persson, kommunjurist
Nina Munters, näringslivschef
Claes Kihlström, fastighetschef
Petra Kålbäck, avdelningschef
Elin Giotis, samhällsplanerare
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg
Gunilla Grönlund, HR-strateg
Åsa Gutesten, HR-strateg
Kicki Lundgren, sommarjobbssamordnare
Adam Andersson, projektledare
Emma Höglund, projektledare
Albin Törnberg, samhällsplanerare
David Ulmér, kommunstrateg
Hanna Lilja, kommunekolog
Charlotta Lundén, VA-utredare
Marie Stålbom Warg, controllerchef
Marie Ekenstierna, controller
Thomas Andersson, VD Stockholms hamnar § 33

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Innehållsförteckning

§ 23/21

Fastställande av dagordning

§ 24/21

Ägardirektiv SRV Återvinning

§ 25/21

Förlängd giltighetstid för kommunens biblioteksplan

§ 26/21

Rekommendation från Storsthlm att anta ny
överenskommelse om ungdomsmottagningar

§ 27/21

Revidering av policy mot givande och tagande av mutor

§ 28/21

Komplettering av beslutspunkt i kommunstyrelsen delegationsordning med
anledning av dataskyddsombudets rapport

§ 29/21

Svar på remiss DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service

§ 30/21

Yttranden gällande Region Stockholms näringslivs- och tillväxtstrategi

§ 31/21

Svar på Granskning av vägplan - Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

§ 32/21

Svar på remiss - Strategi för friluftsliv i Stockholms län

§ 33/21

Svar på samråd avseende ändring av hamnverksamhet

§ 34/21

Återrapportering till vattenmyndigheterna

§ 35/21

Ny policy för kompetens och rekrytering

§ 36/21

Ny policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter

§ 37/21

Hantering av vissa förmåner samt avtal med personalföreningen Solön och en
nybildad veteranförening

§ 38/21

Sommarjobbssatsningen 2021 - extraplatser genom samarbetsavtal

§ 39/21

Uppdrag om att utreda förutsättningarna inför en ersättning av Vanstaskolan

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 40/21

Verksamhetsmark vid sydvästra Segersängsmotet - samhällsbyggnadsprojektet
avslutas

§ 41/21

Revidering Riktlinjer för Markanvisning

§ 42/21

Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på del av fastigheten
Vansta 5:38 i Ösmo

§ 43/21

Försäljning av mark, del av Yxlö 1:7

§ 44/21

Lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby
industriområde

§ 45/21

Fallskada på Kaptensgatan

§ 46/21

Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus Nynäshamn

§ 47/21

Svar på motion om att bygga om delar av sjukhuset till en skola

§ 48/21

Svar på motion - Lokal för Nynäshamns bibliotek

§ 49/21

Svar på medborgarförslag - Porrprevention i kommunens skolor

§ 50/21

Svar på medborgarförslag - Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för
och där barn vistas till porrfria zoner

§ 51/21

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationer och offentliga
platser

§ 52/21

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationen i Nynäshamn,
Backluraområdet samt parkeringar

§ 53/21

Svar på medborgarförslag - Kameraövervakning på alla pendeltågsstationer inom
kommunen samt vid alla parkeringar utomhus

§ 54/21

Svar på medborgarförslag - Önskar installation av kameror på offentliga platser
såsom buss- och tågstationer

§ 55/21

Väckande av ärende om arbetsmiljöproblem som eMeetings m m orsakar

§ 56/21

Val av fastighets- och investeringsutskott

§ 57/21

Val av Näringslivsberedning

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 58/21

Anmälan av delegationsbeslut

§ 59/21

Skrivelser och beslut

§ 60/21

Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen

§ 61/21

Näringslivsfrågor

§ 62/21

Kansliavdelningen informerar

§ 63/21

Nya redovisningsregler - information

§ 64/21

Den politiska rollen - information

§ 65/21

Nästa sammanträde 25 februari klockan 09.00 - temadag

§ 66/21

Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18
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§ 23/21

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under Övriga frågor:
1. Väckande av ärende om inventering av mark för verksamhetsområden och solcellsinfrastruktur
2. Mål och budget 2022
3. Diskussion om mail som inkommer i ärende som avslutats
4. Donald Löfving (SD) har en fråga om avropet av jurister som ska utreda hur kommunen agerat i
ett enskilt ärende
5. Uppdatering beträffande coronapandemin
6. Presentation av fastighetsavdelningen
7. Patrik Isestad (S) har en fråga om allmänna handlingar
8. Information från det kommunala pensionärsrådet
____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 24/21

Sida 7(72)

KS/2021/0104/009

Ägardirektiv SRV Återvinning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga ägarkommuner
inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv innan bolagets ordinarie
bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att fastställa
förslaget, uppdras åt Nynäshamns kommuns ombud, vid SRV Återvinning AB:s
bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv för SRV
Återvinning AB.

Jäv

Lars-Åke Lundin (S) anmäler jäv och lämnar Teams-mötet. Ola Hägg (S) tjänstgör istället för LarsÅke Lundin (S).

Ärendet

Ägarkommunerna har bedömt att de dokument som reglerar kommunernas samarbete samt
styrning och ledning av SRV behöver kompletteras. Successivt har reglering och lagar skärpts
(miljökrav, konkurrenslagstiftning, redovisning mm) och renhållningen har en mer betydelsefull roll
idag än tidigare. Kommunerna har inte tidigare utfärdat skrivna ägardirektiv till bolaget, något som
med tiden kommit att upplevas som en brist. SRV fyller en central roll som instrument för att utföra
kommunernas lagstadgade uppgifter inom renhållning och i kommunernas miljöarbete. Ökade krav
på ägarstyrning i kommunala bolag, både ur ett praktiskt och legalt perspektiv har också tydliggjort
behovet av ägardirektiv. Även bolagsordning och konsortialavtal bör ses över, men avsaknaden av
ägardirektiv har gjort att detta styrdokument prioriterats.
Med anledning av detta bildades en arbetsgrupp under hösten 2020 med representanter från
Botkyrka, Haninge, Huddinge samt SRV. Arbetsgruppen har genomfört sex möten och avstämningar
har skett med kommundirektörer i samtliga ägarkommuner. Arbetet med att ta fram förslaget till
ägardirektiv har varit grundligt med kompetens inom juridik, ekonomi och representant från bolaget.
Kontakter har även tagits med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framförallt kring juridiska
frågor. Föreslaget ägardirektiv är ett resultat av gruppens arbete och diskussioner mellan
kommundirektörer och medlemmar i arbetsgruppen. Kommundirektörerna är överens kring
förslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga ägarkommuner
inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv innan bolagets ordinarie
bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att fastställa
förslaget, uppdras åt Nynäshamns kommuns ombud, vid SRV Återvinning AB:s
bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv för SRV
Återvinning AB.
_______

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Förslag till Ägardirektiv för SRV Återvinning AB
Bilaga 2 – Utkast Samordnad särskild anvisning

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 25/21
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KS/2014/0238/880

Förlängd giltighetstid för kommunens biblioteksplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. förlänga giltighetstiden för kommunens biblioteksplan till och med den 31 december 2021.

Ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet.
Kommunfullmäktige antog den 11 maj 2016 § 95 en biblioteksplan för åren 2016–2019. Planens
giltighetstid förlängdes av kommunfullmäktige den 16 april 2020 § 42 till den 31 december 2020.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, i beslut från den 2 december 2020 § 68, att
förlänga giltighetstiden av kommunens biblioteksplan ytterligare, till 31 december 2021. Kultur- och
fritidsnämnden anser att planen ska förlängas; dels då en ny plan bör utformas utifrån det
framtagna Kulturprogram som ännu inte antagits av Kommunfullmäktige, dels då Covid-19pandemin inte gjort det möjligt att föra de diskussioner och genomföra de möten som krävs för att
ta fram en ny plan.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Förlänga giltighetstiden för kommunens biblioteksplan till och med den 31 december 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. förlänga giltighetstiden för kommunens biblioteksplan till och med den 31 december 2021.
_____

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut från den 16 april 2020, § 42
Kultur- och fritidsnämndens beslut från den 2 december 2020, § 68
Biblioteksplan

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 26/21
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KS/2021/0072/779

Rekommendation från Storsthlm att anta ny överenskommelse
om ungdomsmottagningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län” antas.

Ärendet

För ungdomsmottagningsverksamheten finns inga nationella riktlinjer utfärdade, varför
verksamheten har utvecklats på olika sätt i olika delar av landet, och i olika delar av länet. Med
anledning av detta har ett behov av länsgemensamma och tvärprofessionella riktlinjer identifierats
för att främja en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets
ungdomar. Ett arbete med att ta fram en överenskommelse om uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet inleddes 2018.
Överenskommelsen innebär att kommun och region är överens om att:
- Ungdomen ska på egen hand kunna vända sig till en mottagning där regionen och kommunen
tillsammans erbjuder kostnadsfritt stöd och vård till målgruppen.
- Kommunen åtar sig att sörja för att allokera medel och/eller kompetent personal för att kunna
leverera de psykosociala insatser som är kommunens ansvar.
- Regionen ansvarar för att allokera medel och/eller kompetent personal för att kunna leverera
den medicinska verksamhet som är regionens ansvar.
I överenskommelsen regleras parternas gemensamma utgångspunkter och formerna för samverkan,
samarbete, uppföljning och verksamhetsutveckling. Överenskommelsen reglerar även
verksamhetens inriktning och innehåll, samt stadgar att ungdomsmottagningens verksamhet ska
vara avgiftsfri för ungdomarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län” antas.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län” antas.
______

Beslutsunderlag
-

Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 23 september 2020, § 138
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande
Storsthlms skrivelse daterad den 4 juni 2020
Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm
och kommuner i Stockholms län

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 27/21
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KS/2020/0505/020

Revidering av policy mot givande och tagande av mutor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Nynäshamns kommuns policy för
att undvika mutor och korruption. Policyn ersätter kommunfullmäktiges antagna policy mot givande
och tagande av mutor i Nynäshamns kommun.

Protokollsanteckningar

Kommunstyrelsen ger som medskick till förvaltningen att språket i policyn ska revideras och att
källförteckningen ska förtydligas med hänvisning till vart man kan läsa de rättsfall som policyn
hänvisar till.

Ärendet

Utöver inkluderingen av korruption och otillåten påverkan i policyn så har
kommunstyrelseförvaltningen i det nya förslaget till policy även försökt att ge ännu tydligare råd och
rekommendationer till kommunens företrädare kring hur olika situationer ska hanteras. Nya exempel
med hänvisningar till relevant rättspraxis har dessutom lagts till.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Nynäshamns kommuns policy för
att undvika mutor och korruption. Policyn ersätter kommunfullmäktiges antagna policy mot givande
och tagande av mutor i Nynäshamns kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Nynäshamns kommuns policy för
att undvika mutor och korruption. Policyn ersätter kommunfullmäktiges antagna policy mot givande
och tagande av mutor i Nynäshamns kommun.
_____

Beslutsunderlag

Förslag till Policy mot muta och korruption i Nynäshamns kommun
Policy mot givande och tagande av mutor, antagen av kommunfullmäktige den 13 februari 2013 §
24.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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§ 28/21
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KS/2020/0461/004

Komplettering av beslutspunkt i kommunstyrelsen
delegationsordning med anledning av dataskyddsombudets
rapport
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1.Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras med en ny punkt gällande rättelse,
radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
2.Beslutanderätt enligt den nya punkten delegeras till kommunjurist.
3.Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 1 samt 37 ska härmed anses vara hanterade.

Föredragning

Kommunjurist Yvonne Persson återrapporterar hur arbetet med åtgärderna i dataskyddsombudets
rapport fortlöper i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2020-12-17 § 317 att:
kommunstyrelseförvaltningen senast 28 februari 2021 ska återkomma med information till
kommunstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna från dataskyddsombudets rapport fortlöper.

Ärendet

Av dataskyddsombudets rekommendationer 1 och 37 framgår att dataskyddsombudet
rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att delegationsordningen uppdateras så att det
framgår vem som har rätt att besluta om åtgärder utifrån de krav som ställs i
dataskyddsförordningen, samt att ansvaret är kommunicerat ut i verksamheten.
Dataskyddsombudet har bedömt att följande punkter saknas i kommunstyrelsens
delegationsordning:
1. Beslut om rapportering av personuppgiftsincident (se rekommendation 37).
2. Beslut om upprättande av konsekvensbedömning (se rekommendation 1).
3. Beslut om upprättande av registerförteckning (se rekommendation 1).
4. Beslut om information till registrerade (se rekommendation 1).
5. Beslut om att ta fram strategier och rutiner för personuppgiftsbehandling (se rekommendation 1).
Den 17 december 2020 § 111 tog kommunstyrelsen beslut om att revidera kommunstyrelsens
delegationsordning. En av förändringarna var införande av en ny punkt 9.5.1 i
delegationsordningen. Av punkten framgår att handläggare har delegation på att ta beslut om
incidentrapportering till datainspektionen (som sedan den första januari 2021 bytt namn till
integritetsmyndigheten). Kommunstyrelsen måste härmed ha ansetts åtgärdat dataskyddsombudets
rekommendation punkt 37.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1.Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras med en ny punkt gällande rättelse,
radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
2.Beslutanderätt enligt den nya punkten delegeras till kommunjurist.
3.Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 1 samt 37 ska härmed anses vara hanterade.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras med en ny punkt gällande rättelse,
radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
2. Beslutanderätt enligt den nya punkten delegeras till kommunjurist.
3. Dataskyddsombudets rekommendationer punkt 1 samt 37 ska härmed anses vara
hanterade.
______

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
Bilaga 1 – Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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§ 29/21

Sida 14(72)

KS/2020/0524/009

Svar på remiss DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal
statlig service
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelsens
bilaga 1 med revidering av det femte stycket i enlighet med kommunstyrelsens beslut, samt att
yttrandet skickas till Finansdepartementet.

Reservationer och särskilda yttranden

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

Ärendet

Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen DS 2020:29 En utvecklad
organisation för lokal statlig service. Utredningen syftar till att analysera och föreslå hur
serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Utredningen föreslår att
Nynäshamns kommun ska få ett servicekontor. Ett servicekontor i Nynäshamn skulle enligt
utredningen framför allt gynna de som bor i kommunen, möjligen skulle också vissa boende i den
sydöstra delen av Haninge få närmare till ett servicekontor. Förvaltningen ser positivt på förslaget
om införande av ett mindre servicekontor i Nynäshamns kommun. Kommunen saknar idag närhet till
flera av de myndigheter som berörs i utredningen och förvaltningen bedömer att ett öppnande av
ett mindre servicekontor i Nynäshamns kommun skulle gynna medborgarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelsens
bilaga 1, samt att yttrandet ska skickas till Finansdepartementet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelsens
bilaga 1, samt att yttrandet skickas till Finansdepartementet.

Yrkanden

Ärendet bordläggs 10.05-10.45.
Efter diskussion i kommunstyrelsen önskas revidering av det femte stycket i remissvaret.
Förvaltningen lämnar följande förslag till ny formulering:

Ett servicekontor bedöms också kunna ge positiva effekter för näringslivet i kommunen. Invånarna i
Nynäshamns kommun reser i stor del till andra kommuner för handel, detta är något som påverkar
det lokala näringslivet negativt. Att ha ett servicekontor lokaliserat i Nynäshamns kommun resulterar
i att färre behöver åka till andra kommuner i kontakt med myndigheter. Det kan i sin tur resultera i
att personer i samband med sitt besök på servicekontoret väljer att handla lokalt.
Patrik Isestad (S), Bengt-Göran Pettersson (KD), Donald Löfving (SD), Lena Dafgård (SN),
ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med
förvaltningens förslag till ändring av det femte stycket.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med förvaltningens förslag till revidering av
stycke fem.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 15(72)

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med förvaltningens förslag till
revidering av stycke fem.

Beslutsunderlag

En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning
Bilaga 1 - Nynäshamns kommuns svar på promemorian DS 2020:29: En utvecklad organisation för
lokal statlig service – slutredovisning

Skickas till

Akten
Finansdepartementet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A

Till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-02-18
Västerby 2021-02-18

Särskilt yttrande beträffande svar på remiss DS 2020:29 “En utvecklad organisation för
lokal statlig service”
Bakgrund
Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen DS 2020-29, “En utvecklad
organisation för lokal statlig service.* Utredningens syfte är att analysera och föreslå hur
serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det finns för närvarande 117
servicekontor i 110 av landets 290 kommuner. Servicekontorens övergripande uppgift är att hjälpa och
vägleda allmänheten och företag i deras kontakter med berörda statliga myndigheter. Personalen vid
kontoren är anställd av Statens servicecenter, men arbetet utförs för samverkansmyndigheternas
räkning och i deras namn. Enligt utredningen bör strävan efter lokal statlig närvaro i hela landet
genomföras på ett effektivt sätt.
För att beakta de demografiska och geografiska variationerna har utredningen analyserat lämpliga
platser för nya servicekontor utifrån behoven i fyra olika områdeskategorier: 1) gles- och landsbygd, 2)
orter som har drabbats särskilt av nedläggningar av annan statlig verksamhet, 3) storstadsområden
samt 4) socialt utsatta områden. Utredningen föreslår att användningen av de medel som finns
tillgängliga för att öppna nya servicekontor bland annat ska användas för att öppna 15 kontor i
kommuner i gles- och landsbygd, varav sju små kontor i kommunerna: Nynäshamn, Boden, Finspång,
Laholm, Stenungsund, Sölvesborg och Östhammar. I gles- och landsbygdsområden är långa avstånd
till befintlig service generellt sett det huvudproblem som etablerandet av ett nytt servicekontor är tänkt
att hantera.
Om Nynäshamns kommun skriver utredningen följande:
“Nynäshamns kommun har ca 28 600 invånare, av vilka 15 100 bor i centralorten. Till närmaste
servicekontor, som finns i Haninge/Brandbergen, är det drygt 40 km. Nynäshamn ingår i FA-regionen1
Stockholm, i vilken det går flest invånare per servicekontor. Ett servicekontor i Nynäshamn, skulle
framför allt gynna dem som bor i kommunen, möjligen skulle vissa boende i den sydöstra delen av

FA-regioner avser en geografisk indelning av Sverige utifrån grupper av kommuner som, med beaktande av
bland annat geografisk sammankoppling, funktionella samband och pendlingsströmmar, på sikt kan antas vara
självförsörjande när det gäller arbetstillfällen och arbetskraft. Det finns för närvarande 60 FA-regioner i Sverige.
1

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

Haninge få närmare till ett servicekontor. Arbetsförmedlingen saknar i dag kontor i Nynäshamn. På
Nynäshamns polisstation kan man inte ansöka om pass.”(s. 100).
Vi Sorundanet Nynäshamns kommunparti ser mycket positivt på förslaget om att införa ett
servicekontor i vår kommun. Invånarna saknar idag närhet till flera av de myndigheter som tas upp som
förslag i utredningen. Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tidigare haft egna kontor i
kommunen, men dessa har flyttat. Öppnande av ett servicekontor skulle därför gynna
kommuninvånarna i form av förbättrad service och tillgänglighet.

Nynäshamns kommun består till största delen av landsbygd
och där Ösmo är utpekad som landsbygdsnod i RUFS 2050.2

Vi anser dock att om servicekontoret ska fylla det syfte som anges i utredningen: att serva och hjälpa
allmänheten och företag i gles- och landsbygd, då ska kontoret lokaliseras till Ösmo, som är centralt
placerad mitt i kommunen. Till Ösmo finns det goda kommunikationer med pendeltåg och buss och
Ösmo är dessutom utpekat som landsbygdsnod. Det är förhållandevis korta avstånd till Ösmo, både
från norra Sorunda och orten Nynäshamn. Om servicekontoret placeras perifert i orten Nynäshamn, får
de som bor i norra Sorunda fortfarande långt till det föreslagna statliga servicekontoret. Dessutom är
Ösmo en ort under omfattande utveckling. I Källberga, vid Ösmo planeras det för en ny stadsdel, ett
helt nytt bostadsområde som fullt utbyggt kommer att rymma 600-700 lägenheter kring en bykärna med
verksamheter, samhällsservice, butiker och förskola. Detaljplanen för Källberga har vunnit laga kraft och
planerad byggstart är 2021. Även i områdena runt Ösmo centrum finns det långt gångna planer på
2

Regional Utvecklingsplan För Stockholm, RUFS,
http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2017/forslag_till_landsbygds_och_skargardsstrategi.pdf
2021-02-18

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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utökad bebyggelse, ny skola m.m. Vi ser att Ösmo kommer att vara navet i Nynäshamns kommun i
framtiden.

Yrkande
Vi yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelsen
bilaga 1.
Vi yrkar i stället bifall till:
2. detta remissyttrande, som vi kommer att skicka in till Finansdepartementet.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

2021-02-18
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 30/21

Sida 16(72)

KS/2020/0527/141

Yttranden gällande Region Stockholms näringslivs- och
tillväxtstrategi
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Södertörnskommunernas gemensamma remissvar och
kommunstyrelseförvaltningens synpunkter godkänns och utgör Nynäshamns kommuns remissvar
gällande Region Stockholms näringslivs- och tillväxtstrategi.

Föredragning

Näringslivschef Nina Munters föredrar ärendet.

Ärendet

Rotel IV, Region Stockholm, remitterar för yttrande tillväxt- och regionplanenämndens förslag till
Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. I remissen ligger att roteln vill ha
remissinstansernas synpunkter på planförslaget. Remissinstanserna rekommenderas att fokusera på
kapitel 2 som är den strategiska inriktningen i strategin.
Roteln ser gärna att remissinstanserna särskilt beaktar nedanstående frågeställningar:
• Inom de olika inriktningsområdena, har ni förslag på ytterligare insatser som är viktiga för att
stärka näringsliv- och hållbar tillväxt i Stockholmsregionen?
• Hur kan och vill er organisation medverka i genomförandet av de insatser som tas upp i
remissversionen? Och/eller i de eventuella insatser som ni tagit upp i ovanstående fråga?
Remisstiden sträcker sig till den 5 mars 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
Södertörnskommunernas gemensamma remissvar och kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
godkänns och utgör Nynäshamns kommuns remissvar gällande Region Stockholms näringslivs- och
tillväxtstrategi.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar förvaltningen för informationen.
______

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Remissyttrande från Nynäshamns kommun på Region Stockholms näringslivs- och
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
Remissyttrande från Södertörnskommunerna på Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen
REMISSVERSION Regional näringslivs- och tillväxtstrategi RS 2020–0780
Remissbrev näringslivs- och tillväxtstrategin.
PM bilaga näringslivs- och tillväxtstrategin.

Skickas till

Akten
Södertörnskommunerna
Region Stockholm, regionledningskontoret registrator, e-post registrator.rlk@sll.se.
Ange diarienummer RS 2020–0780.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 31/21

Sida 17(72)

KS/2021/0105/210

Svar på Granskning av vägplan - Väg 259 Tvärförbindelse
Södertörn
Kommunstyrelsens beslut

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

Reservationer och särskilda yttranden

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga B.
Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs
protokollet som bilaga C.

Föredragning

Samhällsplanerare Isa Eriksson föredrar ärendet.

Ärendet

Vägplanen omfattar en sträckning av väg E4/E20 på cirka tre kilometer och väg 259 mellan E4/E20
och väg 73 vid Jordbro, en sträcka på cirka 21 kilometer. Vägen passerar genom Botkyrka,
Huddinge samt Haninge kommun. Mellan E4/E20 och Gladö kvarn anläggs ny väg. Mellan Gladö
kvarn och Jordbro kommer befintlig väg 259 att breddas. Väg 259 utformas som en mötesfri
motortrafikled med två körfält i vardera riktningen. Vägens referenshastighet är 80–100 km/h.
Vägplanen omfattar även åtgärder för gång- och cykeltrafik. De gång- och cykelvägar som ingår i
vägplanen tillsammans med de gång- och cykelvägar vilka planeras och projekteras av kommunen,
kompletterar befintligt gång- och cykelvägnät och bildar tillsammans med dessa ett
sammanhängande gång- och cykelstråk i det aktuella området.

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 beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar förvaltningen för informationen.

Yrkanden

Ordförande (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Tommy Cumselius (M) och Patrik Isestad (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Bernt Månsson (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

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

Proposition

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 18(72)

_________

Beslutsunderlag

Södertörnskommunernas yttrande
Kommunens yttrande
Vägplanbeskrivning Granskningshandling väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
Planläggningsbeskrivning Tvärförbindelse Södertörn
Samrådsredogörelse
MKB Tvärförbindelsen godkännandebeslut
Kungörelseannons
Innehållsförteckning vägplan
Beslut – ks § 325 2020-12-17 – Yttrande – Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen
för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Skickas till

Akten
Trafikverket
Södertörnskommunerna
Planeringschef
Handläggare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga B

Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn

Gällande paragraf 31/21 svar på granskning av vägplan Väg 259
Tvärförbindelse Södertörn.
18/12-20

Bakgrund
En trafiklänk genom Stockholms södra kommuner har diskuterats sedan 1940-talet. 1991 väcktes
förslaget om en Södertörnsled inom ramen för Dennispaketet. Vägens halva sträckning från Jordbro
till Gladö kvarn byggdes i slutet av 1990-talet. För de resterande delarna saknades finansiering, men
Vägverket (som Trafikverket tidigare hette) fick i uppdrag av regeringen att slutföra arbetet med en
arbetsplan. Fullt utbyggd skulle Södertörnsleden bli 22 kilometer lång, och tillsammans med
Förbifart Stockholm och Norrortsleden bli en del av den yttre tvärleden och binda samman länets
norra, västra och södra kommuner. Vägverkets ambition var att Södertörnsleden skulle varit fullt
utbyggd år 2016.
De sista etapperna av vägen blev aldrig byggda, då projektet avbröts 28 februari 2013. Ärendet
gick ända upp på regeringsnivå, med anledning av ett överklagande. Naturskyddsföreningen kunde
överklaga i form av sin medlemsskara, övriga sakägare hade under åren köpts upp av Vägverket.
Trafikverket uppgav själva att de inte trodde att vägen skulle klara en rättslig prövning. Faktum var
att man lutade sig på gammal lagstiftning och hade inte gjort någon tillåtlighetsprövning, därutöver
ifrågasattes myndighetens trafikprognoser.
En intensiv lobbying från partier och politiker har pågått i decennier för att få full finansiering och få
vägen på plats - mot regering, länsstyrelsen, Trafikverket, regionen etc. Argumenten har varit att
Södertörn måste få del av väginfrastruktur och behandlas lika väl som norrortskommunerna, att
vägen är nödvändig för tillväxten på Södertörn, att vägen måste till för Norviks hamns alla
lastbilstransporter etc. På senare tid har även klimatargument lyfts, att kollektivtrafik ska gå på vägen
och en cykelväg dras parallellt, vilket skulle få ner klimatutsläppen. Det är ren greenwash! Vägen
kommer att driva upp utsläppen, både under byggnationen och när vägen är färdigbyggd. Det har
också Naturvårdsverket redogjort för i ett flertal remissyttranden.

I sitt remissvar till ett tidigare samråd om Tvärförbindelse Södertörn konstaterar
Naturvårdsverket:
“Det kommer inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel för att nå de
nationella klimatmålen för transportsektorn. Biltrafikarbetet behöver också minska. Med dagens
målsättningar och kunskap om transporteffektiva samhällen är föreslagen utformning av
Tvärförbindelse Södertörn olämplig. Projektet är, trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel,
främst inriktat på ökad framkomlighet för biltrafik, vilket kommer att ge bilen en ökad

konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Något som i sin tur främjar en
utglesad stadsbebyggelse med ökad transportefterfrågan och klimat- och miljöpåverkan.

Klimatet
För 10 dagar sedan, 7 februari 2021 kollapsade en glaciär i Himalaya, med 100-200 omkomna i
flodvågen som följde. Kollapsen är en konsekvens av klimatförändringarna. Temperaturen i
Himalaya har ökat med en grad mellan 2000-2016, jämfört med 1975- 2000. Avsmältningen av
glaciärerna i Himalaya accelererar och har gått dubbelt så fort efter sekelskiftet. Snötillgången
minskar och isarna krymper nu med tio meter om året. De senaste 40 åren har 25 procent av istäcket
försvunnit. Den globala uppvärmningen hotar vatten- och livsmedelsförsörjningen för 1,6 miljarder
människor som är beroende av glaciärerna i Himalaya. Andra konsekvenser av klimatförändringar är:
- Extremväder – med värmeperioder, stora mängder nederbörd under kort tid - Högre
vattennivåer och med mer mark under vatten och stora problem för fastighetsägare
- Ökade flyktingströmmar i världen (även till Sverige)
- Bränder – se Sverige 2018 (25 000 hektar brann), Australien, Kalifornien Sjukdomar – pandemier, hjärt- och kärlsjukdomar, virus
- Minskad biologisk mångfald, artdöd
Koldioxidhalten
Feb. 12, 2021 417.31 ppm
Feb. 13, 2020 413.81 ppm
1 Year Change 3,50 ppm (0.85%)
Varje söndag mäts och redovisas koldioxidhalten i luften på Mauna Loa Hawaii. 12 februari 2021
uppmättes 417,3 ppm, vilket kan jämföras med 413,8 ppm ett år tidigare. Det är en ökning med 3,50
ppm och 0,85% på ett år. Året dessförinnan var ökningen 2,3 ppm. 2013 passerades 400 ppm för
första gången i mänsklighetens historia. https://www.co2.earth/daily-co2

Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och
har inte varit på den nivån på minst 800 000 år, troligen
miljontals år. Vi närmar oss nivåerna för 15 miljoner
sedan, när det var 3-4 grader varmare och där havsnivån
var 20 meter högre.
Under de senaste 170 åren har mänskliga aktiviteter ökat koncentrationen av koldioxid i atmosfären
med 47 procent över förindustriella nivåer (från 1850). Under detta år kommer världen kunna nå
koldioxidnivåer över 50 procent högre jämfört med nivåerna före industrialismen. Redan har den
globala genomsnittliga havsnivån stigit ca 21–24 centimeter sedan 1880 och ca en tredjedel har skett
de senaste två-tre decennierna.

Vad gör världens länder?
Parisavtalet. 2015 slöts ett historiskt avtal i Paris där alla världens länder kom överens om att
gemensamt begränsa den globala temperaturökningen och bekämpa klimatkrisen. Parisavtalet slår
fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter
att begränsa den till 1,5 grader, detta främst genom att minska utsläppen av växthusgaser. En annan
del av avtalet handlar om att öka förmågan att anpassa sig till negativa effekter, och att hantera de
skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarna. Alla världens länder har
förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. Åtagandena som
länderna gör ska skärpas successivt och stämmas av globalt var femte år genom en global översyn.
En grundtanke är att de länder som har bäst förutsättningar ska gå före.

Vad gör Sverige?
Klimatlagen. Samtliga partier i Sveriges riksdag, förutom Sverigedemokraterna, antog 2017 det
klimatpolitiska ramverket. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.
Syftet med ramverket är att genomföra den omställning som krävs för att Sverige ska nå
klimatmålen och bidra till Parisavtalets temperaturmål. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp till atmosfären, jämfört med 1990 års nivåer. Transportsektorns klimatpåverkan ska
minska med 70 procent till 2030, jämfört med år 2010.
Det är en mycket tuff utmaning att nå målet för transportsektorn. Trafikverkets egna analyser
visar att biodrivmedel och elektrifiering inte räcker för att nå dessa mål, dvs trafikarbetet måste
också minska. I storstadsregionerna handlar det om en genomsnittlig minskning på 14%, och i
tätorterna hela 30%.
Om Trafikverket avser att bidra till att klimatmålen nås, så ska också planeringen utgå från detta!
Idag utgår planeringen på prognoser om en fortsatt ökad vägtrafik. Vid val av åtgärder och
investeringar borde alltså projekt som styr mot måluppfyllelse prioriteras och åtgärder syfta till att
skapa förutsättningar för den önskvärda utvecklingen! Utifrån detta finns det även anledning att
ifrågasätta trovärdigheten för de prognoser som gjorts och därmed också projektets
samhällsekonomiska lönsamhet.

För att Parisavtalet ska efterlevas behöver Stockholms län minska sina koldioxidutsläpp med 16
procent årligen. Det visar en framtagen koldioxidbudget för länet. För att synliggöra vad det innebär
för Stockholms läns del har siffrorna i den nationella budgeten brutits ned och fördelats utifrån
regionens invånare och historiska utsläpp.
I Stockholms län står transporter för den största andelen utsläpp.
“– Det här innebär en takt av utsläppsminskningar som aldrig tidigare har genomförts i länet.
Detta behöver vi göra i Stockholms län tillsammans med alla andra regioner i Sverige och i världen.
Vi har en chans att stabilisera den globala uppvärmningen till under två grader. Men för att klara det
är de kommande åren mycket avgörande, säger Anna-Lena Lövkvist Andersen, klimat- och
energistrateg på Länsstyrelsen Stockholm.”
“– Koldioxidbudgeten är ett viktigt underlag för länets beslutsfattare och aktörer att förhålla sig till

när de tar beslut om samhällets utveckling. Ett aktivt arbete med att minska utsläppen av
växthusgaser har betydelse för regionens framtid. Om vi inte lyckas begränsa utsläppen kommer
de klimatförändringar som redan pågår bli ännu större med stora konsekvenser på vårt samhälle.
Ledarskap behövs nu på alla nivåer i samhället, säger Samuel Karlström,
klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.”
Ansvarsutkrävande
Parisavtal, Agenda 2030, Klimatlag, klimatfärdplan, Cirkulär ekonomi etc. Det håller inte längre att
ta fram väl genomarbetade dokument och skriva under avtal! Nu handlar det om att gå från ord till
handling. Nu krävs politiskt ledarskap.
Sverige är en del av världen, likaså Stockholmsregionen och Södertörnskommunerna. Det finns
inte utrymme för att bygga nya motorvägar kring Stockholm! Vi har ytterst begränsat tidsutrymme
för att kunna klara klimatet och hålla temperaturen kring 1,5-2 graders ökning. Tidsfönstret är
mindre än 10 år. Vi måste fokusera på att begränsa utsläppen och ta ansvar för klimatet nu! Först
när vi klarat klimatet, så kan behovet av nya motorvägar utredas. Har vi klarat oss utan
Södertörnsleden/Tvärförbindelse Södertörn sedan 1940-talet, så kan vi kanske klara oss några år
till.
Det krävs ett omtag för transportinfrastrukturplaneringen i Stockholms län! Om den målstyrda
planeringen som Södertörnskommunerna säger sig önska, ska bli verklighet så måste man börja
med att på ett seriöst sätt tillämpa fyrstegsprincipen. Det krävs backcasting-analyser som utgår från
en framtida situation, där vi har uppnått klimatmålen, och utifrån det ser vilka handlingsalternativ
som är möjliga.
Transportflöden måste effektiviseras genom ekonomiska styrmedel, och en överflyttning från väg till
räls. Framtida transportsystem kan komma att automatiseras och elektrifieras vilket minskar
peak-problematik och gör att infrastrukturen kan nyttjas mer effektivt. Mycket pekar också på en
ökning av distansarbetet, vilket också minskar problemet med att transportsystemen överbelastas vid
vissa tidpunkter. Med en cirkulär ekonomi, minskas behovet av ständigt nya produkter och
transporter av dessa.

För Tyresös del finns specifika utmaningar för transportsystemet. I kommunens trafikstrategi, Tyresö
styr mot hållbara transporter, är målet baserat på nationella och regionala mål, att biltrafikens andel
av resandet ska gå från dagens 50% till 29% år 2030. Beläget på en halvö, utan någon
spårförbindelse, så är Tyresö idag helt beroende av en fungerande busstrafik. Busstrafiken måste få
kraftfulla förbättringar, men kan ändå på sikt komma att bli otillräckligt. Det är därför helt
nödvändigt att den regionala planeringen för Stockholms län också tar sikte på mer kapacitetsstark
kollektivtrafik till Tyresö under kommande planperiod. Ett kraftigt förbättrad cykelinfrastruktur är
ytterligare en viktig pusselbit för att vi ska nå målen i trafikstrategin.
I det fall att biltrafiken från Tyresö inte minskar, riskerar framkomligheten att försämras ytterligare på
Nynäsvägen, Örbyleden, Södra länken, Klarastrandsleden, Essingeleden m fl. Än mer allvarligt är att
utsläppen inte minskar i den takt som är nödvändigt för att klara klimatmålen och Parisavtalet. Tiden
rinner ifrån oss, snart har vi inte längre möjlighet att sänka utsläppen och stoppa
klimatförändringarna. Utsläppen från transporter står för den största delen av de utsläpp som sker i
Stockholmsregionen, och dessa utsläpp minskar inte. Genom att använda våra gemensamma resurser

till att bygga nya motorvägar kring Stockholm, minskas också möjligheten att bygga ett hållbart
transportsystem.
Emma Solander
Gruppledare MP Nynäshamn

Bilaga C

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Nynäshamn
Kommunstyrelsen

Svar på remiss: Kungörande och granskning av vägplan för
anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge,
Haninge och Botkyrka kommuner, Stockholms län
Vänsterpartiet tycker inte att motorvägen Tvärförbindelse Södertörn ska byggas. Projektet är en
katastrof för klimatet som inte kommer att lösa de utmaningar som Södertörn har.
Vi i Vänsterpartiet ställer oss inte bakom Södertörnskommunernas yttrande och vi delar inte
kommunstyrelsens vurm för den här vägen. Däremot lyfter förvaltningen en del viktiga poänger
om miljökonsekvenserna av vägplanen, vilka framgår i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Vi måste motverka massbilismen och göra det lättare och enklare att ta pendeln, bussen, cykeln
eller gå. Vi måste kraftigt minska bilåkandet och använda oss av många olika verktyg för att
lyckas med det.
Granskningsperioden är 25 januari till 23 februari 2021. Södertörnskommunerna har fått
förlängd remisstid till 10 mars. Trafikverket beviljar förlängd remisstid till de kommuner som
efterfrågar det. Om kommunen begär förlängd remisstid så kan vi göra omtag och komma med
ett bättre remissvar.

Nationella klimatmål
Sverige har skrivit under Parisavtalet. Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Enligt klimatmålen
ska Sverige, senast år 2045, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. När det gäller utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes
flyg, ska de minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det innebär att vi
måste ställa om samhället radikalt.
Enligt en regional koldioxidbudget som tagits fram av Uppsala universitet och Ramboll för
Länsstyrelsens räkning, så måste Stockholms län minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent
årligen för att Parisavtalet ska efterlevas.

Transporter står för den största andelen utsläpp I Stockholms län. Till skillnad från de nationella
målen, där man utgår från utsläppen som sker inom Sverige, omfattar den regionala
koldioxidbudgeten även invånarnas utrikesresor som flyg och sjöfart. Transporter står för cirka
80 procent av länets totala utsläpp när inrikes och utrikes flygresor räknas in. Totalt kan cirka 90
procent av länets energirelaterade klimatpåverkan kopplas till förbränningsmotorer.

Naturvårdsverkets kritik
Naturvårdsverket har varit väldigt kritiska när de yttrat sig i Trafikverkets samråd gällande
Tvärförbindelse Södertörn. De konstaterar att Tvärförbindelse Södertörn främst kommer inriktas
på ökad framkomlighet för biltrafik och därmed kommer att ge bilen konkurrensfördel jämfört
med kollektiv-, gång- och cykeltrafik vilket motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart
urbant transportsystem såväl som regionala och nationella mål för klimat och miljö.
Naturvårdsverket efterfrågar en analys av hur projektet påverkar fördelning mellan trafikslagen
och hur resandeunderlag påverkas för kollektivtrafiksatsningar på Södertörn såsom Spårväg
Syd. De lyfter också fram att det inte räcker med effektivare fordon och ökad andel förnybara
drivmedel för att klara klimatmålen, biltrafiken måste också minska och en mer transportsnål
samhällsplanering behövs. Naturvårdsverket pekar på att det kommer bli en mycket kraftig
trafiktillväxt med bil om Tvärförbindelsen byggs. De kritiserar också att de samhällsekonomiska
kostnaderna för klimatpåverkan inte finns med på något sätt i Trafikverkets modell i
infrastrukturplanering. Den trafikprognos som utgör underlag för de samhällsekonomiska
analyserna är inte förenlig med klimatmål och det är inte att se huruvida Tvärförbindelsen kan
vara samhällsekonomisk lönsam i ett fossilfritt samhälle.

Trafiken
Transportforskningen är väldigt tydlig med att fler motorvägar riskerar klimatmålen. I flera
debattartiklar har forskare de senaste månaderna uppmanat regeringen att ge Trafikverket
tydliga uppdrag att dimensionera infrastrukturen för att passa in i en framtid där bilresandet och
godstransporter på väg inte kommer att fortsätta öka.
Länsstyrelserna uppmanar till att planera för mindre bilkörning. säger Birgit Nielsen, miljöstrateg
på Länsstyrelsen, säger följande till Ekot:
”Det handlar om att få ihop vardagspusslet i städer utan att behöva använda bil och mellan
städer handlar det om att planera smartare – att flytta resor från bil till buss och järnväg. Helt
enkelt det transportsätt som drar mindre energi och är mer transporteffektivt”.
Naturvårdsverket har ännu en gång kritiserat Trafikverket, den här gången kritiserar de
Trafikverkets inriktningsunderlag för trafikinfrastrukturen. Det behöver ta större hänsyn till
Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga miljömål, anser Naturvårdsverket. Joanna
Dickinson, klimathandläggare på Naturvårdsverket, säger:
"Det behöver framgå hur man kan planera infrastrukturen så klimatmålen kan nås".
Vänsterpartiet anser att Trafikverket har misslyckats med infrastrukturplaneringen och att man
helt åsidosatt klimatmålen i arbetet. Det krävs omtag.

Norviks hamn
Något som ofta lyfts upp är att Norviks hamn snart blir klar och att det behövs en motorväg för
att hantera godset som kommer gå på lastbil. Men det man helt missar är att det finns alternativ!
I en rapport (M4Traffic, 2017-10-18) som framtagits på uppdrag av Stockholms Hamn AB så
visar man tydligt att det går att hantera den förväntade godsvolymen om man bygger ut
dubbelspår och mötesstationer. Ja, till och med utan full utbyggnad så räcker det för att klara av
förväntad godstrafik.
IVL Svenska Miljöinstitutet har också lyft olika åtgärder för att minska klimat- och miljöpåverkan
från hamnar och efterföljande trafik. De har bland annat undersökt hur man kan använda
trängselavgifter och en differentierad hamnavgift för att minska klimatpåverkan från vidare trafik
efter hamnen.
Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala
godstransporter och hur det kan ske. I deras rapport redovisar de förslag på olika stöd för att
främja överflyttning av godstransport från väg till sjöfart och järnväg, bland annat en “ekobonus”.
Norviks hamn innebär i nuläget mer gods och om ingenting görs kommer en stor del av godset
sannolikt att köras vidare på lastbil. Men det finns många åtgärder man kan genomföra för att
främja järnvägstransporter: bygga dubbelspår på Nynäsbanan, bygga till de nödvändiga
omlastningscentraler och mötesplatser, införa ekonomiska styrmedel (som differentierade
hamnavgifter, riktat stöd) för att få mer gods att gå på järnväg.
Under hela processen så har man aldrig på allvar försökt hitta de lösningar som finns utan att
bygga en motorväg. Men om man har en politisk vilja så finns det mycket man kan göra.

Vänsterpartiets förslag
Vi anser att Trafikverket bör få i uppdrag av regeringen att återkomma med förslag på hur man
kan lösa framkomligheten på Södertörn samtidigt som man lever upp till klimatmålen.
Vänsterpartiet vill satsa på att få över mer gods från väg till järnväg, att bygga ut
järnvägskapaciteten, att det införs ekonomiska styrmedel och regleringar för att främja
järnvägstrafik, att bygga ut kollektivtrafiken, att införa fler kollektivkörfält, att införa avgiftsfri
kollektivtrafik och främja gång- och cykeltrafik.
Vi vill inte att miljarder efter miljarder läggs på att bygga en motorväg som gör att vi kommer att
missa våra klimatmål. Vi vill istället genomföra en rödgrön klimatomställning som räddar
planeten och ökar jämlikheten.
Förslag till beslut:
1. Avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut
För Vänsterpartiet Nynäshamn, Bernt Månsson, ledamot kommunstyrelsen
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Svar på remiss - Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Ärendet

Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med
friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. För att stärka
samordningen, skapa forum för samverkan och förverkliga regerings friluftspolitik har Länsstyrelsen
nu tagit fram en friluftlivsstrategi för Stockholms län. Strategin har tagits fram i samverkan med
olika aktörer i länet.
Friluftlivsstrategi i Stockholms län innehåller tre strategiska fokusområden med tillhörande mål där
insatser bedöms vara mest effektiva och nödvändiga för att friluftlivsmålen ska vara uppfyllda till år
2030 i Stockholms län.
De tre fokusområdena med tillhörande mål är:
Fokusområde 1: Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet
Fokusområde 2: Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar
Fokusområde 3: Innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv
Till strategin kommer handlingsplaner att tas fram i samverkan med länets aktörer. Det finns i denna
version inte några indikatorer till målen att ta hänsyn till i remissvaret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.
_____

Beslutsunderlag

Remiss – Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Bilaga 1

Skickas till

Akten
Planeringschef
Länsstyrelsen i Stockholms län

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Svar på samråd avseende ändring av hamnverksamhet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens svar på
samrådet.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D.
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E.
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S), Bernt Månsson (V) och Lena
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

Föredragningar

Stockholms hamnars VD Thomas Andersson föredrar information om Stockholms hamnars
verksamhet.

Ärendet

Detta underlag utgör komplettering av det samrådsunderlag som tidigare skickats ut avseende
ändring av hamnverksamhet och vattenverksamhet vid Stockholm Norvik Hamn. Ansökan avser
förändrad drift av hamnverksamhet samt anpassning av hamnanläggningen. Sökt förändring
innefattar att möjliggöra trafik på de inre vattenvägarna samt rätt att årligen låta ca
350 000 – 500 000 passagerare passera hamnen. Anpassningen av hamnen medför arbeten både
på land och i vatten. För att underlätta förtöjning med olika fartyg önskar Stockholms Hamn AB att
göra anpassningar av kajlägen. Verksamheten kan omfatta muddring och dumpning, sprängning,
utfyllnad samt anläggande av kaj.
Sammanfattningsvis anser bolaget att de planerade förändringarna kan prövas inom ramen för ett
ändringstillstånd samt att förändringarna inte medför någon betydande miljöpåverkan. Bolaget
avser dock att inom ramen för en MKB ta fram en förnyad riskbedömning med avseende på
planerad passagerartrafik vid Stockholm Norvik Hamn. Efter det att Länsstyrelsen har fattat beslut
om de planerade åtgärderna medför betydande miljöpåverkan eller ej, fortsätter framtagande av
ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens svar på
samrådet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens svar på
samrådet.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar bifall till sitt egna
förslag till samrådssvar i bilaga D.
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) förslag till samrådssvar.
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar bifall till sitt egna
förslag till samrådssvar i bilaga E.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Tommy Cumselius (M) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ordförande (M) utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och kommunstyrelsen ska nu utse ett
motförslag till huvudförslaget.
1. bifall till att Patrik Isestads (S) förslag till samrådssvar i bilaga D ska utses till motförslag eller
bifall till att Lena Dafgårds (SN) förslag till samrådsförslag i bilaga E ska utses till motförslag.
2. Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall förslaget som utses till motförslag.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. utse Lena Dafgårds (SN) förslag till samrådssvar som motförslag.
Omröstning begärd.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till att utse Lena Dafgårds (S) förslag till samrådssvar i bilaga E till motförslag och
nej-röst för att utse Patrik Isestads (S) förslag till samrådssvar i bilaga D till motförslag.
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Harry Bouveng (M), ordförande

X

Mikael Persson (L)

X

Tommy Cumselius (M)

X

Theresia Bergendahl (C)

X

Bengt-Göran Pettersson (KD)

X

Patrik Isestad (S)

X

Janice Boije Junerud (S)

X

Lars-Åke Lundin (S)

X

Bernt Månsson (V)

X

Lena Dafgård (SN)

X

Donald Löfving (SD)

X

Med 1 ja-röst, 4 nej-röster och 6 avstår finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutar att utse
Patrik Isestads (S) förslag till samrådssvar i bilaga D som motförslag.

Proposition, fortsättning

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att:
2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
______

Beslutsunderlag

Avgränsningssamråd missiv
Bilagor
Kommunens yttrande – Svar på samråd avseende ändring av hamnverksamhet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Skickas till

Akten
Bolagets ombud
SBN

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bilaga D

Nynäshamn, 2021-02-18
Kommunstyrelsen
Ärendenummer 33/21

Svar på samråd avseende ändring av hamnverksamhet.
Nynäshamns kommun har givits tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat ärende.
Stockholm Hamn AB ansöker om ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken
inom fastigheten Kalvö 1:25 i Nynäshamns kommun. Bolaget avser att flytta delar av
gods- och passagerartrafiken från Nynäshamns hamn till Stockholm Norvik Hamn
och genomföra muddring för pråmtrafik att trafikera inlandssjöfart.
Stockholm Hamnar AB, har även ansökt om att öka antalet passagerare till att årligen
låta ca 350 000 – 500 000 passagerare (ändring av hamnverksamhet). För att göra
omfattande muddringsarbeten ansöker även bolaget för vattenverksamhet enligt 11
kap. miljöbalken.
I Nynäshamns kommun finns en strategi för hur övergripande hållbarhetsmål ska
uppnås. Samtliga nämnder har inkluderat aktiviteter kopplat till miljö- och
klimatmålen i sina verksamhetsplaner. Klimat-och miljömål Nynäshamns kommun
2018–2021 – Med sikte mot 2045” är ett styrande dokument och beslutat av
kommunfullmäktige. Stockholms Hamnar AB sökta verksamhetsförändringar ska
därför vägas mot detta dokument.
Utdrag av 5 (fem) klimat- och miljömål från det styrande dokumentet beslutat av
kommunfullmäktige, Kf §120, 2018-06-13.
2.1 Andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel för gång, cykel
och kollektivtrafik (jämfört med 2015).
2.3 All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt Nynäshamn till
2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn till 2045.
3.4 Kommunen bibehåller och utvecklar förutsättningarna för lokala indikatorarter
och biologisk mångfald.
3.5 Kommunen arbetar löpande för ingen negativ påverkan av näringsämnen och
andra föroreningar i sjöar, vattendrag och hav.
4.2 Kommunen minskar andelen skadliga ämnen i naturliga kretslopp.
Stockholms Hamnar AB, skall utifrån Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål
beskriva i en riskanalys, utredning och analys av den ändrade verksamheten samt
risker och konsekvenser av den planerad vattenverksamhet.

2(2)

Nynäshamns kommun anser att det finns brister på omfattningen och information
om utbyggnaden. Elektriska landanslutningar behöver vara ett skall krav för att
minska buller och miljöpåverkan i hamnen.
En ökad passagerare antal/roro fartyg samt ökade antal TEU skapar påfrestningar på
infrastrukturen. För att kunna motverka påfrestningar behöver dubbelspår,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt tvärförbindelse Södertörn sammanvägas i en
riks och konsekvensanalys.
Nynäshamns kommuns våtmark Ahlhagen har sitt utlopp intill hamnen och det
behöver säkerställas att muddringsarbete samt en ökad passagerare antal inte
påverkar reningsverkets process. Intill hamnen finns även ekologiskt jordbruk som
behöver beaktas.
Stockholms Hamnar AB, behöver även presentera en plan för hur det rustas för
fartygens gråvatten och svartvatten.
Socialdemokraterna i Nynäshamn.

Bilaga E

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-02-18

Yttrande beträffande utvidgning av ändrad verksamhet i Norvik
Bakgrund
Länsstyrelsen har beslutat att den planerade ändringen av verksamheten i Norviks hamn kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Sorundanet Nynäshamns kommunparti (SN) har synpunkter på samrådsunderlaget
huvudsakligen i följande delar:
Ökad lastbils- och personbilstrafik
Enligt samrådsunderlaget, kommer trafikvolymerna inte att öka av överflyttningen (s. 16), men samtidigt framgår
det av handlingarna att antal båtar kommer att fördubblas och det gör att lastbilstrafiken ändå kommer fördubblas
jämfört med dagens nivåer, eftersom man har tecknat ett nytt 20-årigt avtal med Stena Line om fördubblad trafik.
När man flyttar från Nynäshamns hamn till Norvik och båtarna blir större, kommer det att innebära att det också blir
ökad personbilstrafik. Hur ska parkering och uppställningsplatser lösas? Sammantaget genererar detta ett stort
ökat tryck på ett i närområdet redan hårt ansträngt vägnät med stora olycksrisker. Hur kommer trafiksäkerheten på
väg 225 att påverkas av Stockholms hamnars planerade verksamhet med fördubblad trafik?
Från Stockholms hamnars yttrande:
“Det har konstaterats att den personbilstrafik som hamnen antas generera utgörs främst av arbets- och
besöksresor till och från hamnen. Dessa resor antas till stor utsträckning ha start- och målpunkt i Nynäshamns
kommun. Flödena bedöms till knappt 500 fordonsrörelser per dygn.”
Vi ser att ett klargörande behövs beträffande vad som avses med dessa 500 fordonsrörelse per dygn? Är
besöksresor till och från hamnen detsamma som antal passagerare?
Utöver denna trafik så tillkommer 350 000 - 500 000 personresenärer, vilket skulle innebära en ökad mängd med
mellan 300 - 500 personbilar per dygn beroende på antalet personer per bil eller personer som kommer med
kollektivtrafiken.
Med anledning av ovanstående nya uppgifterna, efterfrågar vi en ny redogörelse för hur den verkliga trafikökningen
kommer att se ut.
Vi ser positivt på att en del av godset kan komma att fraktas med pråmtrafik så att långtradartrafiken kan minska
något till förmån för miljön och trafiksäkerheten. Ungefär hur stor andel av den totala containertrafiken i Norvik
beräknar Stockholms hamnar kunna frakta med pråm inom en 5-års period?
En annan typ av trafik till och från hamnen
I samrådsunderlaget hänvisar Stockholms Hamnar till Nynäshamns kommun då det gäller trafiksäkerheten på
vägen mellan hamnen och väg 73. Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att kostnader för lokal väghållning
som uppkommer som en följd av Stockholms stads kommersiella verksamhet i Nynäshamn ska betalas av
Stockholms hamn eller Stockholms stad. Nynäshamns kommuninvånare ska inte betala för kostnader i samband
med den verksamhet som drivs kommersiellt av Stockholms stad. Nynäshamns kommun får inga intäkter av
hamnverksamheten.
Utbyggnad av kajer
Vi ser en risk för grumling under den planerade muddringen i hamnen. Hur kommer muddringen att påverka
vattnets miljökvalitet? Hur kontrolleras detta?

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

I underlaget står att "visst ljud kan uppkomma". Vilka ljudnivåer är det fråga om? Gäller detta även kvällar och
helger? Under hur lång tid förväntas bullret pågå? Vilka åtgärder planeras för att minska ljudnivåerna för
närboende?
Hur har man tänkt att det nuvarande upplaget av överskottsberg på kajområdet ska tas omhand? Kommer det
tillkomma ytterligare berg vid nya sprängningar?
Mottagning och rening av avloppsvatten
Angående mottagning av avloppsvatten från fartygen anser Sorundanet Nynäshamns kommunparti att samtliga
kostnader som uppkommer som en följd av Stockholms stads kommersiella verksamhet i Nynäshamn ska betalas
av Stockholms hamn eller Stockholms stad. Invånarna i Nynäshamns kommun ska inte vare sig via
kommunalskatten eller VA-kollektivet betala kostnader för verksamhet som drivs kommersiellt av Stockholms stad.
Det är också tveksamt om Nynäshamns kommun kan ta emot och rena grå- svart- och processvatten från båtarna?
När det blir mer personresenärer blir det mer spillvatten som ska tas om hand och en kapacitetsökning ska betalas
av Stockholms Hamnar eller Stockholms stad och inte av vår kommuns VA-kollektiv. Räcker kapaciteten till i
kommunens reningsverk för denna ökning?
Stockholms hamnar:
“Beträffande mottagning av avloppsvatten sker en dialog med kommunen, detta förändras inte med avseende på
ansökan.”
Vi undrar över vad som ryms i denna dialog? Vi anser att en noggrann redovisning och reslutatet av denna dialog
ska bifogas samrådet och MKB:n.
Elanslutning vid kaj
Enligt underlaget är det oklart om möjlighet till elanslutning av fartyg i hamn kommer att finnas för de nya planerade
kajerna. Vi anser att detta måste vara ett krav. Det bör också noteras att möjligheten till anslutning också måste
användas i praktiken, annars gör den ingen nytta. Grannar till Norviks nuvarande verksamhet klagar redan idag på
buller och att båtarna i dagsläget släpper ut dieselångor då de ligger stilla vid kajen. Det har framkommit uppgifter
om att fartygen inte har utrustning för att kunna ansluta till hamnens el.
Det bör vara ett krav att båtarna vid kaj måste anslutas till el i hamnen och om det är olika anslutningskopplingar så
ska det finnas adaptrar till olika standarder och även frekvensomformare som går att anpassa till de olika båtarna.
Yrkande
Vi yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens svar på
samrådet.
Vi yrkar i stället bifall till:
2. detta remissyttrande, som vi kommer att skicka in till Länsstyrelsen Stockholm.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

2021-02-18
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Sida 23(72)

KS/2020/0516/422

Återrapportering till vattenmyndigheterna
Kommunstyrelsens beslut

(1) Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens redovisning av kommunens arbete
med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
(2) Kommunstyrelsen noterar redovisningen av kommunstyrelseförvaltningens svar kopplat till
Socialdemokraternas väckta ärende om kommunens vatten (KS § 302 2020-11-19).

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga F.
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S), Bernt Månsson (V) och Lena
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Var sjätte år tar vattenmyndigheterna fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt.
Åtgärdsprogrammen beskriver de problem som finns i distriktens vatten som måste lösas, vilka de
viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.
Åtgärdsprogrammen är verktyg för att uppnå de miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheterna
beslutat om. De är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner.
Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt
åtgärd 1 i åtgärdsprogrammen, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av
sina respektive åtgärder. Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för
att bedöma huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller ej.
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2021–2027. Återrapporteringen sker genom en årlig enkät.
Nynäshamns kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt och omfattas av Norra Östersjöns
åtgärdsprogram. Det nu aktuella åtgärdsprogrammet gäller för perioden 2016–2021 och innehåller
åtta åtgärder som distriktets kommuner ansvarar för att genomföra.
Med syfte att ge kommunstyrelsen en bild av hur kommunen arbetar med åtgärdsprogrammet följer
i nästa avsnitt en övergripande skriftlig redogörelse av kommunens vattenarbete med utgångspunkt
i de enkätsvar som kommunen lämnar i samband med den årliga återrapporteringen till
vattenmyndigheterna. Enkätfrågorna riktar sig till kommunens förvaltningar för dricksvattenfrågor,
VA-frågor, samhällsplanering samt miljötillsyn och prövning.

Förvaltningens förslag till beslut

(1) Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens redovisning av kommunens arbete
med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
(2) Kommunstyrelsen noterar redovisningen av kommunstyrelseförvaltningens svar kopplat till
Socialdemokraternas väckta ärende om kommunens vatten (KS § 302 2020-11-19).

Arbetsutskottets förslag till beslut

(1) Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens redovisning av kommunens arbete
med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
(2) Kommunstyrelsen noterar redovisningen av kommunstyrelseförvaltningens svar kopplat till
Socialdemokraternas väckta ärende om kommunens vatten (KS § 302 2020-11-19).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Yrkanden

Sida 24(72)

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att kommunstyrelseförvaltningen ska
komplettera med hur kommunens arbete med nya detaljplaner och recipienternas status kommer att
säkerställa, att vi inte kommer att drabbas av nya förseningar i arbetet med kommunens utveckling.
Bernt Månsson (V) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande.

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.
2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
______

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Promemoria
Svarsformulär
Förvaltningsplan 2016–2021 Norra Östersjöns vattendistrikt
Väckande av ärende Vatten
Beslut - ks § 302 2020-11-19 - Övriga frågor

Skickas till

Akten
Planeringschef
Kommunekolog
Va-avdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga F

Nynäshamn, 2021-02-18
Kommunstyrelsen
Väckt ärende

Återremissyrkande, Väckt ärende om kommunens vatten
Socialdemokraterna i Nynäshamn är oroliga för att miljöstatusen i våra recipienter
skall utgöra ett hinder för den fortsatta utvecklingen av kommunen, genom att nya
detaljplaner stoppas då våra recipienter inte tål de föroreningar som nya
exploateringar kan medföra. Som exempel har vi detaljplanen för
verksamhetsområdet vid sydvästra Segersängsmotet.
Med anledning av detta så lämnade vi ett ärende till kommunstyrelsen 2020-11-29,
där vi i två att-satser begärde att kommunstyrelseförvaltningen skulle redogöra för
arbetet med att säkerställa att miljöstatusen i våra recipienter inte kommer att bli ett
hinder för den fortsatta utvecklingen av kommunen.
Vi tackar för svaren, men vi kan inte se att förvaltningen svarat på den för oss
avgörande delen i ärendet, nämligen att förvaltningen skall visa på hur vidtagna
åtgärder kommer att säkerställa att problemet med recipienternas miljöstatus inte
skall förhindra den fortsatta utvecklingen av kommunen.
Vi begär därför att ärendet återemitteras för att kommunstyrelseförvaltningen skall;

•

komplettera med hur kommunens arbete med nya detaljplaner och
recipienternas status kommer att säkerställa, att vi inte kommer att drabbas
av nya förseningar i arbetet med kommunens utveckling.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 35/21

Sida 25(72)

KS/2019/0079/027

Ny policy för kompetens och rekrytering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetens och rekrytering, bilaga 1
att de tidigare förslagen utgår, bilaga 2 och 3
att den nuvarande policyn som beslutades 2015 därmed utgår, bilaga 4

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet och lämnar in särskilt yttrande som biläggs
protokollet som bilaga G.

Föredragning

HR-strateg Gunilla Grönlund föredrar ärendet.

Ärendet

1. Omarbeta och inarbeta fackligt inflytande
Kommunstyrelseförvaltningen har omarbetat respektive policy och slagit ihop dem till en
sammanhållen policy för kompetens och rekrytering. En översiktlig inriktning med principer som
ledstjärnor, där fackligt inflytande finns med i rekryteringsarbetet och förstärkts efter central
samverkan ytterligare, se bilaga.
2. Tydliggöra när externa leverantörer ska användas
Extern leverantör används vid mer svårrekryterade tjänster samt vid vissa chefsrekryteringar. Det är
mycket kostsamt, men motiverat på grund av att kommunen har behov av särskilda metoder eller
kompetenser som inte finns internt för att lyckas med en rekrytering. I samband med att en vakans
uppstår görs en jobbanalys om vilken kompetens som krävs i förhållande till tjänstens krav samt
organisationens behov. Arbetssättet innefattar en analys om lämpligt tillvägagångssätt för att nå
önskat resultat. Här görs bedömningen om vilka metoder som ska användas för att bedöma
kandidaters kompetenser. Det är i detta moment som ställning tas till vem som ska utföra vad i
rekryteringen; om det kan genomföras med intern kompetens och arbetssätt, eller om en extern
leverantör behöver anlitas för hela eller delar av rekryteringsmomenten.
3. Utarbeta reglemente för extern annonsering
I planeringen av varje rekrytering ingår ett ställningstagande till hur kommunen bäst kan nå ut till
den målgrupp som är aktuell för rekryteringen. Det är viktigt för att kunna ha en effektiv process,
men även när det är lämpligt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv att kunna värna anställdas
kompetens och främja både karriärutveckling och kompetensutveckling. Detta gäller när val av
annonseringskanaler görs. Som huvudregel ska alla vakanta tjänster konkurrensutsättas för att
skapa så brett urval som möjligt. Garanten för en saklig och objektiv hantering i att matcha rätt
kandidat mot rätt tjänst, är framförallt högt ställda krav på att arbetet alltigenom genomförs
kompetensbaserat. Följsamhet till arbetssätt och rutiner är en förutsättning att motverka jäv och
fördomar. Det är också krav som den föreslagna policyn föreskriver.
4. Bifoga protokoll CESAM 190110
Se bilaga 5, Protokoll CESAM, för aktuell föreslagen policy.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 26(72)

5. Se till att policyn täcker in rekrytering av kommundirektör, vilket bör hanteras på annat sätt än
rekrytering av medarbetare. Vad gäller rekrytering av kommundirektör som omfattar den föreslagna
policyn alla anställningar utan undantag och således omfattar den även
kommundirektörsbefattningen. Förslaget är att själva arbetsprocessen fastställas av
kommunstyrelsen - eventuellt genom delegation till arbetsutskottet - inför att en sådan rekrytering
blir aktuell.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetens och rekrytering, bilaga 1
att de tidigare förslagen utgår, bilaga 2 och 3
att den nuvarande policyn som beslutades 2015 därmed utgår, bilaga 4

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetens och rekrytering, bilaga 1
att de tidigare förslagen utgår, bilaga 2 och 3
att den nuvarande policyn som beslutades 2015 därmed utgår, bilaga 4

Yrkanden

Lena Dafgård (SN) yrkar på återremiss i enlighet med bilaga G.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. bifall till att ärendet 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.
2. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga G

Kommunstyrelsen
Västerby 2021-02-18

Särskilt yttrande beträffande ny policy för rekrytering
Bakgrund
Kommunfullmäktige återremitterade kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetensförsörjning,
se bilaga 1 och reviderad policy för rekrytering, se bilaga 2 för att:
1. omarbeta och inarbeta fackligt inflytande
2. tydliggöra när externa leverantörer ska användas
3. utarbeta reglemente för extern annonsering
4. bifoga protokoll CESAM 190110
5. se till att policyn täcker in rekrytering av kommundirektör, vilket bör hanteras på annat sätt än
rekrytering av medarbetare.
Vi anser att det är mycket positivt att det blir ett dokument i stället för flera och att bilaga 2, 3 och 4 utgår.
Revideringen har också inneburit att punkt 1 ovan har tydliggjorts och att syftet med återremissen för
denna punkt är uppnått.
Däremot anser vi inte att återremissens syfte med punkt 2 har uppnåtts: “Tydliggöra när externa
leverantörer ska användas.” Att en extern leverantör kostar mer ska vägas mot att man anställer en
person med “fel kompetens”, som sedan blir mycket mer kostsam i slutändan än det hade varit att anlita
en extern leverantör. Det är inte tillräckligt tydligt skrivet i förslaget till ny policy för kompetensförsörjning.
Det är ganska tydligt uttryckt i tjänsteutlåtandet, men det är mycket otydligt i själva policyn för
kompetensförsörjning.
Vi kan inte se att punkt 3 adresseras i policyn, men det är mycket bättre framskrivet i tjänsteutlåtandet.
Punkt 4 har vi inga synpunkter på.
Vad gäller punkt 5, så kan vi inte se att den över huvud taget hanteras i den nya policyn. Vi förstår inte
heller meningen i tjänsteutlåtandet: “Vad gäller rekrytering av kommundirektör som omfattar den
föreslagna policyn alla anställningar utan undantag och således omfattar den även
kommundirektörsbefattningen.” Vi anser att rekrytering av kommundirektör måste behandlas på ett annat
sätt än rekrytering av andra medarbetare och det måste självklart vara en rekrytering av extern
leverantör. Själv arbetsprocessen bör fastställas av kommunstyrelsen inför att en sådan rekrytering blir
aktuell. Denna rekrytering behöver bred politisk förankring, varför det inte är aktuellt med delegation till
arbetsutskottet.

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

Yrkande
Vi yrkar återremiss till arbetsutskottets förslag till beslut:
●

att anta förslag till ny policy för kompetens och rekrytering, bilaga 1.

●

att de tidigare förslagen utgår, bilaga 2 och 3

●

att den nuvarande policyn som beslutades 2015 därmed utgår, bilaga 4.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i kommunstyrelsen
i barn- och utbildningsnämnden
samt i kommunfullmäktige
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KS/2021/0085/026

Ny policy för arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
- att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för arbetsmiljö samt lika rättigheter och
möjligheter, bilaga 1
- att anta kommunstyrelsens förslag till att följande policyer upphör att gälla
- Plan för likabehandling 2013–2016, bilaga 2
- Friskvårdsprogram, bilaga 3
- Policy om rökfri arbetstid, bilaga 4
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att i förslaget till policy under rubriken Övergripande
målsättning ta bort orden ”oavsett diskriminering” från meningen ”I Nynäshamns kommun ska alla
medarbetare ha en god arbetsmiljö, fri från diskriminering och lika rättigheter och möjligheter
oavsett diskrimineringsgrund”.

Föredragning

HR-strateg Åsa Gutesten föredrar ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har reviderat kommunens policy för arbetsmiljö. Den nya arbetsmiljöpolicyn utgår
från kommunens ansvar som arbetsgivare baserat på gällande arbetsmiljö- och
diskrimineringslagstiftning. Därmed har namnet på den nya arbetsmiljöpolicyn fått tillägget lika
rättigheter och möjligheter. Lika rättigheter och möjligheter står för kommunens arbete med att
förebygga och motverka diskriminering samt arbetet med att främja att de anställda har lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Som komplement till den reviderade
arbetsmiljöpolicyn kommer rutiner att finnas för att förtydliga hur kommunen arbetar konkret inom
olika arbetsmiljöområden för att uppfylla gällande lagstiftning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för arbetsmiljö samt lika rättigheter och
möjligheter, bilaga 1
att anta kommunstyrelsens förslag till att följande policyer upphör att gälla
- Plan för likabehandling 2013-2016, bilaga 2
- Friskvårdsprogram, bilaga 3
- Policy om rökfri arbetstid, bilaga 4

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för arbetsmiljö samt lika rättigheter och
möjligheter, bilaga 1
att anta kommunstyrelsens förslag till att följande policyer upphör att gälla
- Plan för likabehandling 2013–2016, bilaga 2
- Friskvårdsprogram, bilaga 3
- Policy om rökfri arbetstid, bilaga 4

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 28(72)

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med revideringen att under rubriken
Övergripande målsättning ta bort orden ”oavsett diskriminering” från meningen ”I Nynäshamns
kommun ska alla medarbetare ha en god arbetsmiljö, fri från diskriminering och lika rättigheter och
möjligheter oavsett diskrimineringsgrund”.
Lars-Åke Lundin (S), Lena Dafgård (SN) och Tommy Cumselius (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut med ordförandes (M) förslag till revidering.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med ordförandes (M) förslag till revidering.

Proposition

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

Beslutsunderlag
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4

Policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter
Plan för likabehandling 2013-2016
Friskvårdsprogram
Policy om rökfri arbetstid

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 37/21

Sida 29(72)

KS/2021/0099/020

Hantering av vissa förmåner samt avtal med
personalföreningen Solön och en nybildad veteranförening
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1.1 godta som en uppsägning beslutet i personalföreningen Solöns styrelse 2019-12-04 om att säga
upp dispositionsavtalet med Nynäshamns kommun avseende stugorna i Idre och Gummerholmen.
Avtalsparterna är överens om att avtalet upphör retroaktivt fr o m den 1 januari 2021 samt att då
gällande hyresavtal för stuguthyrningen övertas av Nynäshamns kommun.
1.2 uppdra till HR-avdelningen att ansvara för förmånshantering och hyreshantering avseende
kommunens stugor i Idre och Gummerholmen retroaktivt från och med den 1 januari 2021 samt att
för kommunens räkning betala arbetsgivaravgifterna för förmånen från och med detta datum.
Gällande verksamhetsbidrag för personalföreningen Solön.
2.1 det årliga verksamhetsbidraget för personalföreningen Solön år 2021 fastställs till 113 tkr och att
63 tkr i årligt verksamhetsbidrag läggs därtill efter beslut i enlighet med punkt 4.
En förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar
ett sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
2.2 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
3.1 uppdra personalchefen att teckna avtal om hantering av vissa förmåner med en ny
veteranförening som avknoppats från personalföreningen Solön gällande. Avtalet ersätter det som
tidigare avtalats gällande pensionärsmedlemmar i Solön.
3.2 den nybildade veteranföreningen får ett årligt verksamhetsbidrag som för år 2021 fastställs till
13 tkr och att 7 tkr läggs därtill i årligt verksamhetsbidrag efter beslut i enlighet med punkt 4. En
förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar ett
sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
3.3 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
4. nuvarande hantering gällande gratis bad i simhallen för personal och pensionärer avvecklas.
Budgetmedel för bad (70 tkr) tillfaller i stället personalföreningen respektive veteranföreningen
proportionerligt genom beslut om verksamhetsbidrag för 2021 och att får då användas för att
anordna motionsaktiviteter för medlemmarna till exempel motionssim i simhallen.
5.1 friskvårdsbidraget höjs från och med 1 januari 2021 till 1500kr per månadsanställd och helår.
Bidraget minskas vid kortare anställningstid under året och vid hel tjänstledighet, men ej vid
tjänstledighet som har samband med föräldraskap eller sjukdom.
5.2 eventuella revideringar av beloppet fastställs i samband med mål och budget.

Föredragning

Personalchef Linn Marsten föredrar ärendet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 30(72)

Ärendet

Ärendet innehåller fem delar som avser olika förmåner och där en förändrad hantering föreslås. Det
gäller hantering som rör kommunens stugor, personalföreningen Solön, en ny veteranförening,
baderbjudande och friskvårdsbidraget.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1.1 godta som en uppsägning beslutet i personalföreningen Solöns styrelse 2019-12-04 om att säga
upp dispositionsavtalet med Nynäshamns kommun avseende stugorna i Idre och Gummerholmen.
Avtalsparterna är överens om att avtalet upphör retroaktivt fr o m den 1 januari 2021 samt att då
gällande hyresavtal för stuguthyrningen övertas av Nynäshamns kommun.
1.2 uppdra till HR-avdelningen att ansvara för förmånshantering och hyreshantering avseende
kommunens stugor i Idre och Gummerholmen retroaktivt från och med den 1 januari 2021 samt att
för kommunens räkning betala arbetsgivaravgifterna för förmånen från och med detta datum.
Gällande verksamhetsbidrag för personalföreningen Solön.
2.1 det årliga verksamhetsbidraget för personalföreningen Solön år 2021 fastställs till 113 tkr och att
63 tkr i årligt verksamhetsbidrag läggs därtill efter beslut i enlighet med punkt 4.
En förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar
ett sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
2.2 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
3.1 uppdra personalchefen att teckna avtal om hantering av vissa förmåner med en ny
veteranförening som avknoppats från personalföreningen Solön gällande. Avtalet ersätter det som
tidigare avtalats gällande pensionärsmedlemmar i Solön.
3.2 den nybildade veteranföreningen får ett årligt verksamhetsbidrag som för år 2021 fastställs till
13 tkr och att 7 tkr läggs därtill i årligt verksamhetsbidrag efter beslut i enlighet med punkt 4. En
förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar ett
sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
3.3 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
4. nuvarande hantering gällande gratis bad i simhallen för personal och pensionärer avvecklas.
Budgetmedel för bad (70 tkr) tillfaller i stället personalföreningen respektive veteranföreningen
proportionerligt genom beslut om verksamhetsbidrag för 2021 och att får då användas för att
anordna motionsaktiviteter för medlemmarna till exempel motionssim i simhallen.
5.1 friskvårdsbidraget höjs från och med 1 januari 2021 till 1500kr per månadsanställd och helår.
Bidraget minskas vid kortare anställningstid under året och vid hel tjänstledighet, men ej vid
tjänstledighet som har samband med föräldraskap eller sjukdom.
5.2 eventuella revideringar av beloppet fastställs i samband med mål och budget.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 31(72)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1.1 godta som en uppsägning beslutet i personalföreningen Solöns styrelse 2019-12-04 om att säga
upp dispositionsavtalet med Nynäshamns kommun avseende stugorna i Idre och Gummerholmen.
Avtalsparterna är överens om att avtalet upphör retroaktivt fr o m den 1 januari 2021 samt att då
gällande hyresavtal för stuguthyrningen övertas av Nynäshamns kommun.
1.2 uppdra till HR-avdelningen att ansvara för förmånshantering och hyreshantering avseende
kommunens stugor i Idre och Gummerholmen retroaktivt från och med den 1 januari 2021 samt att
för kommunens räkning betala arbetsgivaravgifterna för förmånen från och med detta datum.
Gällande verksamhetsbidrag för personalföreningen Solön.
2.1 det årliga verksamhetsbidraget för personalföreningen Solön år 2021 fastställs till 113 tkr och att
63 tkr i årligt verksamhetsbidrag läggs därtill efter beslut i enlighet med punkt 4.
En förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar
ett sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
2.2 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
3.1 uppdra personalchefen att teckna avtal om hantering av vissa förmåner med en ny
veteranförening som avknoppats från personalföreningen Solön gällande. Avtalet ersätter det som
tidigare avtalats gällande pensionärsmedlemmar i Solön.
3.2 den nybildade veteranföreningen får ett årligt verksamhetsbidrag som för år 2021 fastställs till
13 tkr och att 7 tkr läggs därtill i årligt verksamhetsbidrag efter beslut i enlighet med punkt 4. En
förutsättning för bidraget ska vara att Nynäshamns kommun genom dess personalchef tecknar ett
sådant avtal där full insyn i föreningens verksamhet samt av personalchefen godkända stadgar,
verksamhetsplan och årsredovisning utgör en förutsättning.
3.3 eventuella framtida revideringar av bidraget fastställs i kommunstyrelsens internbudgetbeslut.
4. nuvarande hantering gällande gratis bad i simhallen för personal och pensionärer avvecklas.
Budgetmedel för bad (70 tkr) tillfaller i stället personalföreningen respektive veteranföreningen
proportionerligt genom beslut om verksamhetsbidrag för 2021 och att får då användas för att
anordna motionsaktiviteter för medlemmarna till exempel motionssim i simhallen.
5.1 friskvårdsbidraget höjs från och med 1 januari 2021 till 1500kr per månadsanställd och helår.
Bidraget minskas vid kortare anställningstid under året och vid hel tjänstledighet, men ej vid
tjänstledighet som har samband med föräldraskap eller sjukdom.
5.2 eventuella revideringar av beloppet fastställs i samband med mål och budget.

Yrkanden

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 32(72)

_____

Beslutsunderlag

1.
Avtal dispositionsrätt fastigheter.
2.
Gällande stadgar för personalföreningen Solön. Antagna 2017-12-14.
3.
Styrelseprotokoll Solön 2019-12-04. Beslut om att upphäva avtalet om disposition av stugor.
4.
Utredning om personalföreningens förutsättningar, 2012.
5.
Avtal Idre Fjäll avseende tjänster. KS-2019-0064-805-2.
6.
Förvärv av fastigheterna i Idre kronopark. 1987.124 031.211.
7.
Ändring av stadgar för personalföreningen Solön, med anledning av förvärvet. 1987.223
013.902.
8.
Avtal mellan personalföreningen Solön och Nynäshamns kommun 1987.224 034.267.
9.
Samarbetsavtal mellan Veteranföreningen Solön, Personalföreningen Solön och Nynäshamns
kommun.

Skickas till

Akten
Kommundirektör
Personalchef
Monica Berglund Personalföreningen Solön, solön@nynashamn.se
Veteranföreningen Solön Staffan.lundquist@telia.com

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 38/21

Sida 33(72)

KS/2021/0063/629

Sommarjobbssatsningen 2021 - extraplatser genom
samarbetsavtal
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
- att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov av extra platser komplettera sommarjobbsatsningen
med ett projekt för att förbättra utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv samt ge personalchefen i
uppdrag att med stöd av Upphandling Södertörn ta fram en lämplig avtals/upphandlingsmodell och
teckna avtal för en sådan tjänst (maximalt 100tkr inkl. moms).

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga H.
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S) och Bernt Månsson (V) reserverar
sig mot beslutet.

Föredragning

Sommarjobbssamordnare Kicki Lundgren föredrar ärendet.

Ärendet

Förvaltningens förslag är att sommarjobbssatsningen vid behov kompletteras med ett projekt för
utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv. Sommarjobbsamordnaren har sonderat intresset för ett
samarbetsprojekt år 2021 mellan kommunen och lokala fastighetsbolag. De fastighetsägare som kan
vara aktuella är de som innehar flerfamiljshus i områden som överensstämmer med inriktningen för
projektet. Fastighetsbolagen har meddelat intresse samt att de vid god framförhållning även kan
bidra till projektets finansiering. Det föreslagna upplägget är att parterna delar på kostnaden för
tjänsten med projektering, genomförande och handledning. Nynäshamns kommuns del i sådant
upplägg blir högst 100 tkr. Fastighetsbolagen fördelar resterande kostnader för genomförandet, ca
500 tkr sinsemellan. Detta skulle i praktiken kunna generera 30 till 50 extra sommarjobbsplatser.
För att säkerställa en korrekt hantering behöver Upphandling Södertörn ge stöd i att ta fram en
lämplig avtals/upphandlingsmodell. Kostnaden för avtalet för en sådan tjänst beräknas uppgå till
maximalt 100tkr inkl. moms och avtalet/samarbetsavtalet föreslås kunna tecknas av personalchefen.
Det är viktigt att frågan kan hanteras så snart som möjligt efter att en uppskattning av antalen
kommunala sommarjobb kan göras i februari. Fastighetsägarna behöver framförhållning för att
kunna bidra ekonomiskt och det är bra om det går att undvika att en upphandlingsprocess
genomförs i all hast. Möjligheten att en sådan upphandling ger gott resultat minskar dessutom ju
kortare framförhållningen blir. Av dessa anledningar föreslås att förslaget hanteras av
kommunstyrelsen i februari.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
- att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov av extra platser komplettera sommarjobbsatsningen
med ett projekt för att förbättra utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv samt ge personalchefen i
uppdrag att med stöd av Upphandling Södertörn ta fram en lämplig avtals/upphandlingsmodell och
teckna avtal för en sådan tjänst (maximalt 100tkr inkl. moms).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Arbetsutskottets förslag till beslut

Sida 34(72)

Kommunstyrelsen beslutar
- att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov av extra platser komplettera sommarjobbsatsningen
med ett projekt för att förbättra utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv samt ge personalchefen i
uppdrag att med stöd av Upphandling Södertörn ta fram en lämplig avtals/upphandlingsmodell och
teckna avtal för en sådan tjänst (maximalt 100tkr inkl. moms).

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Proposition

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

Beslutsunderlag

Sommarjobbsrapport 2020

Skickas till

Kommundirektören
Personalchef
Mona Bjurén
Kicki Lundgren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga H

Nynäshamn, 2021-02-18
Kommunstyrelsen
Ärendenummer § 38/21

Sommarjobbssatsningen 2021 - extraplatser genom
samarbetsavtal.
Socialdemokraterna anser att sommarjobbsgarantin ska återinföras i Nynäshamns
kommun. Arbetslösheten i kommunen är rekordhög och tillhör den i särklass högsta
nivån i Stockholmsregionen. Arbete är grunden för ett gott liv och en fungerande
välfärd. Ett återinförande av sommarjobbsgarantin ger unga människor möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna ser en aktiv
arbetsmarknadspolitik i fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna – för att
skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.
Andelen unga i åldern 18 - 24 år som var öppet arbetslösa eller sökande i program
med aktivitetsstöd uppgick till 11,8 procent december 2020. Arbetslösheten är högre
än genomsnittet i regionen som ligger på 9,7 procent. Arbetslösheten bland unga i
åldern 18–24 år har ökat med närmare 5 procent sedan maj 2018.
Den tidigare sommarjobbsgarantin har nu endast blivit ett sommarjobbs
”erbjudande” för ungdomar som fyllt 16 men inte är äldre än 17 år.
Ett av de första besluten Alliansen i Nynäshamn fattade när de kom till makten
hösten 2018 var att skrota sommarjobbsgarantin.
2017 var det tioårsjubileum för sommarjobbgarantin vilket var unikt när den startade.
Nynäshamns kommun var då ensam om att garantera ungdomar i tre årskullar
sommarjobb. Nynäshamn har under åren ofta nämnts som föregångare och många
har sneglat på Nynäshamn när de tagit fram egna satsningar på sommarjobb.
Under en sällan skådad arbetsmarknadskris med covid-19 restriktioner har vi sett
arbetslösheten växa lavinartat. Då behöver samhället kliva fram och erbjuda
ungdomar möjlighet till arbete och en första arbetslivserfarenhet. Syftet med
sommarjobbsgarantin är och har varit att ungdomarna får kunskap om villkoren i
arbetslivet och att ansökningsförfarandet är så verklighetstroget som möjligt. Det ger
dem en värdefull introduktion till arbetslivet. 2017 var det som sagt tioårsjubileum
för Nynäshamns kommuns sommarjobbsgaranti vilket då hade erbjudit över 6 500
ungdomar ett jobb genom åren.
Den tidigare Socialdemokratiska sommarjobbsgarantin byggde på att alla ungdomar
mellan 16–18 år erbjöds sommarjobb om de kunde uppfylla ett antal krav: de ska
vara skrivna i kommunen, delta på ett obligatoriskt gruppmöte om rättigheter och
skyldigheter i arbetslivet samt skriva ett personligt brev som sedan överlämnas till
arbetsplatsen för att den ska kunna förbereda arbetet på bästa sätt.

2(2)

Regeringen har satsat 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas
möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. För Nynäshamns del innebar det
ett tillskott med 500 000 kr. Regeringens syfte var att förbättra ungdomarnas
framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning.
Ungdomar som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen
hand ska prioriteras. Arbetsförmedlingen fördelade medlen under 2020 till
kommunerna med kravet att detta inte påverkade tillkomsten av redan planerade
sommarjobb.
Regeringen har alltså tillskjutit till de medel som Alliansstyret i kommunen tidigare
nedmonterade. Nynäshamns kommun tecknade då ett avtal med ett konsultföretag,
efter ett ordförandebeslut. Företaget fick till uppgift att förse kommunen med två
projektledare, fem stycken arbetsledare samt PR-tjänster. Kostnaden för avtalet blev
600,000 kr.
Inför sommaren 2021 läggs ytterligares pengar på administration för att skapa
sommarjobb och denna gång genom upphandling av samordningstjänst.
Nynäshamns kommun har klarat att både arbetsleda samt ge sommarjobbsgaranti
tidigare och kan klara det igen om den politiks viljan finns.
Socialdemokraterna anser att kommunen likt tidigare kan ombesörja sommarjobb i
egen regi och erbjuda jobb enligt tecknade kollektivavtal.
Socialdemokraterna yrkar avslag på att använda sommarjobbspengarna till
administration.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 39/21

Sida 35(72)

KS/2021/0084/291

Uppdrag om att utreda förutsättningarna inför en ersättning
av Vanstaskolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna avseende byggnation och
drift för ny skola i Ösmo.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga I.
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga J.
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S), Bernt Månsson (V) och Lena
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

Föredragning

Planeringschef Mikael Persson föredrar ärendet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har inom ramen för exploateringsprojektet södra och centrala Ösmo fattat
beslut, KF § 45/2019, om att planera för en alternativ placering av Vanstaskolan. Skolan kommer att
ersätta den befintliga Vanstaskolan samt innebära en viss utökning av elevkapaciteten.
I befintliga underlag antas skolan dimensioneras för 900 elever samt särskoleverksamhet. En
schablonmässig kostnadsberäkning indikerar en investering om 451 miljoner kr.
Kommunstyrelsen har fattat beslut, KS § 103/2020, om att kommunstyrelsen avgör inriktning
avseende byggnation och drift och att varje fall hanteras separat. Egen regi ska alltid prövas som ett
alternativ. Frågan om ny skola i Ösmo är av stor vikt för kommunen ur flera dimensioner:
ekonomisk, utbildningsmässig och ur samhällsplanerarsynpunkt. Samtidigt som kommunen avser att
inleda detaljplanearbetet behöver kommunen inleda processen för vad det ska vara för skola på
platsen; vem som ska bygga och driva skolan.
Vid sidan av detaljplanearbetet initieras en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna
avseende byggnation och drift för ny skola i Ösmo. Utredningen ska presentera vilka olika alternativ
kommunen har vid uppförandet av en ny skola. Tre tänkbara alternativ är att:
1) kommunen bygger och driver skolan i egen regi,
2) låter en fristående aktör bygga skolan och kommunen sedan hyr fastigheten för att driva egen
verksamhet i,
3) markanvisar fastigheten och låter en fristående aktör uppföra och driva skolan.
Det går även att tänka sig fler exempel och varianter på de tre som räknats upp ovan.
Tillvägagångssätt vid respektive alternativ ska redovisas. Utredningen ska redovisa överblickbara
konsekvenser (utbildningspolitiska, kommunalekonomiska m.m.) av respektive alternativ.
Utredningen ska förhålla sig till kommunens utveckling inom skolområdet, exempelvis en eventuell
fristående aktör i Källberga samt Segersäng. Lokaliseringen av skolan berörs inte i utredningen utan
inom ramen för en annan utredning.
Uppdraget ska redovisas senast augusti 2021.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 36(72)

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna avseende
byggnation och drift för ny skola i Ösmo.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna avseende byggnation och
drift för ny skola i Ösmo.

Yrkanden

Ordförande (M), Donald Löfving (SD), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Tommy Cumselius (M) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar avslag till arbetsutskottets
förslag till beslut.

Propositionsordning

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

Proposition

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

Beslutsunderlag

Promemoria, Underlag inför detaljplanering av ny skola i Ösmo, daterad 2020-12-18

Skickas till

Akten
Planeringschefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga I

Nynäshamn, 2021-02-18
Kommunstyrelsen
Ärendenummer § 39/21

Uppdrag om att utreda förutsättningarna inför en ersättning
av Vanstaskolan.
Sammanfattning
Socialdemokraterna anser att en utredning i nuläget inte är prioriterat förrän
grundläggande fakta finns tillgängligt för var skolan ska placeras, hur många elever
som är tänkt att gå i skolan, ska kommunen satsa på mindre skolor eller storskaliga
lösningar, hur kommer en framtida renovering av Tallbackaskolan utföras, hur
kommer etablering av en skola i Källberga påverka Ösmo och hur ska platsbristen i
Sorunda hanteras. Innan dessa frågor är besvarade är en kostsam utredning
överflödig.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda
förutsättningarna avseende byggnation och drift för ny skola i Ösmo.
Utlåtande
Nynäshamns kommun har fram till idag endast ett beslut om att en ny skola i Ösmo
ska projekteras (KF § 45/2019, om planerna för en alternativ placering av
Vanstaskolan). Det har ännu inte till dagens datum presenterats en plats för den nya
skolan.
Ösmo kommer under en 15-årsperiod växa till det minst dubbla invånarantal vilket
kommer innebära att nya förskolor, skolor samt omsorgsboende behöver planeras. I
den första etapp som kommunen påbörjat detaljplanearbetet för har under kritiserade
former valt en ankaraktör (entreprenör som ska projektera området).
Det arbetet har avstannat när grundläggande utredningar saknas. Det finns
fortfarande ingen plan på hur Tallbacka skolan ska renoveras och hur den skolan ska
utformas. I takt med att Ösmo och området Källberga utvecklas kan Ösmo behöva
flera nya skolor. Det kan tänkas att det behövs en separat högstadieskola, ett separat
mellanstadium samt en eller flera lågstadier. Brist på utbildningsplatser i Sorunda
behöver även viktas i ett beslut om antal skolor och storlek på skolor.
Den tilltänkta utredningen har inte grundläggande fakta att basera driftsfrågor på och
utredningen behöver därför invänta övergripande grundförutsättningar. Vi har inte
en översiktsplan och vet inte vilka behov vi har. Barn- och utbildningsnämnden är
inte tillfrågade i processen.
Socialdemokraterna anser därför att utredningen inte behöver startas i detta läge utan
kan skjutas på framtiden när mer relevant fakta finns som beslutsunderlag.

2(2)

Socialdemokraterna yrkar att:
• Avslå initiering av utredning av förutsättningarna inför en ersättning av
Vanstaskolan.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Bilaga J

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-02-18

Särskilt yttrande beträffande Uppdrag att utreda förutsättningarna inför en ersättning av
Vanstaskolan
Bakgrund
Vår kommun har för avsikt att planera för en ersättning till Vanstaskolan i Ösmo med en viss utökning
antalet elevplatser. Tallbackaskolan i Ösmo är i dåligt skick och det kan eventuellt också behöva
planeras för en ersättning även till Tallbackaskolan. Även särskoleverksamheten ska rymmas i den nya
skolan eller de nya skolorna som ska ersätta Vanstaskolan och Tallbackaskolan. Förslaget är att bygga
en skola för ca 900 elever.
I förslaget till uppdraget ligger fokus på att utreda byggnation och drift av den nya/de nya skolorna enligt
tre alternativ:
1) kommunen bygger och driver skolan i egen regi
2) kommunen låter en fristående aktör bygga skolan och sedan hyr kommunen fastigheten för att i
den driva egen verksamhet
3) kommunen markanvisar fastigheten och låter en fristående aktör uppföra och driva skolan.
Vi anser att det är mycket viktigare att utreda Tallbackaskolans status, dvs. om den kan renoveras och
användas eller om den måste rivas och ersättas med en ny skolbyggnad än att i detta läge utreda
driftsformerna. Vi menar också att det är olyckligt att låsa sig till att det ska vara en stor skola om ca 900
elever. Vi tror mycket mer på två skolor med lägre antal elever per skola.
I stället för att utreda byggnation och drift av den nya/de nya skolorna är det första man behöver göra är
att ta reda på behovet av skola för elever i olika åldrar i olika områden i Ösmo. Det andra steget är att
titta på möjliga platser där en eller två skolor skulle kunna vara lokaliserade. Man behöver också
naturligtvis titta på om det kanske ska byggas en skola av en fristående aktör i Källberga samt i
Segersäng.
Som vi bedömer det går det inte att göra att den föreslagna utredningen utan att också titta på
lokaliseringen. Det som även behöver tas med i utredningen är kostnader för att bygga en eller två
modulskolor respektive att bygga en eller två skolor på plats.

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

Yrkande
Vi yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag till beslut, eftersom vi anser att nedanstående måste
klargöras först, innan den föreslagna utredningen påbörjas.
Vi vill:
1. veta om Tallbackaskolan kan renoveras eller om den behöver ersättas med en ny skola.
2. ha fakta beträffande antalet elever i olika åldrar i olika områden samt hur utvecklingen ser ut
inom den närmaste 10-15-årsperioden beträffande elever i olika åldrar och i olika områden i
Ösmo inklusive Källberga. Vi tror inte att 900 elevplatser kommer att räcka i ett längre
tidsperspektiv
3. att det undersöks var det skulle kunna vara lämpligt att lokalisera en eller flera skolor i Ösmo.
4. att det undersöks eventuella planer på nya skolor i Källberga och Segersäng, som kan påverka
behoven av en eller två skolor i Ösmo.
5. att det undersöks hur en utbyggnad av Landfjärden skulle påverka behovet av elevplatser i
Ösmo. Alternativet är att eleverna i Landfjärden går i skola i Segersäng, om en sådan byggs där.
6. att det fattas beslut om en utökning av antalet elevplatser i Sorunda, som har förlorat 450
elevplatser, eftersom två skolor har stängts och högstadiet har flyttats till Vansta. Alternativet att
flytta tillbaka högstadiet till Sorunda ska undersökas och hur det påverkar behovet av antalet
elevplatser i Ösmo. Hur ska Sorundas behov av skolor lösas på sikt?
7. utreda om det ska byggas en eller flera skolor i Ösmo med alla årskurser eller om det ska vara
en uppdelning mellan t.ex. F-5 eller 6 och högstadiet separat.
8. utreda vilken typ av skola/skolor som ska byggas: en eller flera modulskolor eller en eller flera
platsbyggda skolor och kostnadskalkyler för dessa alternativ.
När ovanstående har utretts och fakta har tagits fram, då kan man börja fundera på att utreda
byggnation och driftsformer.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i kommunstyrelsen
i barn- och utbildningsnämnden
samt i kommunfullmäktige
2021-02-18

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 40/21

Sida 37(72)

KS/2018/0140/259

Verksamhetsmark vid sydvästra Segersängsmotet samhällsbyggnadsprojektet avslutas
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsprojektet Sydvästra Segersängsmotet avslutas
2. Uppdra förvaltningen att ta fram en slutredovisning av projektet

Ärendet

I enlighet med samhällsbyggnadsprocessens processbeskrivning ska ett samhällsbyggnadsprojekt
formellt avslutas med ett beslut.
2020-12-17 avslog Kommunstyrelsen förvaltningens begäran om ytterligare medel till
detaljplanearbetet (bilaga 1).
Tidigare under hösten 2020 återremitterade Kommunstyrelsen även förvaltningens begäran om
medel för projektering och byggaktörskostnader till projektet (bilaga 2).

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsprojektet Sydvästra Segersängsmotet avslutas
2. Uppdra förvaltningen att ta fram en slutredovisning av projektet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsprojektet Sydvästra Segersängsmotet avslutas
2. Uppdra förvaltningen att ta fram en slutredovisning av projektet

_____
Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens beslut 2020-12-17 § 314/20
Bilaga 2 – Kommunstyrelsens beslut 2020-10-22 § 258/20

Skickas till

Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Samordningsgruppen
Planeringschefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 41/21

Sida 38(72)

KS/2018/0145/260

Revidering Riktlinjer för Markanvisning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras för att:
- tjänsteutlåtandet ska utvecklas
- ärendet ska kompletteras med nödvändiga handlingar såsom exempelvis protokoll från
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Föredragning

Mark- och exploateringschef Sabina Edelmann föredrar ärendet

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2018 att godkänna förvaltningens förslag på riktlinjer för
markanvisningar. I denna finns bland annat beskrivet vad en markanvisning är, vad som regleras i
ett markanvisningsavtal samt vad kommunen har för handläggningsrutiner och grundläggande
villkor. Här finns även enstaka riktlinjer för markprissättning.
Förvaltningen ser ett behov av att revidera dessa riktlinjer. Det gäller särskilt för prissättningen vid
direktanvisningar. Direktanvisning används när det inte finns behov av jämförelseförfarande
och/eller när det finns motiv att välja en viss byggaktör. I dessa fall är inriktningen att en oberoende
värdering ska göras. Förvaltningen saknar dock principer för att värdera marken i situationer då
motiv finns att välja en byggaktör på förhand och önskar utreda detta.
Vidare föreslår förvaltningen en översyn av språkbruket i samband med en revidering av riktlinjerna
samt ett tydliggörande kring hur kommunikationen av markanvisningarna sker.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå en
eventuell revidering av kommunens riktlinjer för markanvisningar bland annat kopplat till
markvärdering.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att:
1. utreda och föreslå en eventuell revidering av kommunens riktlinjer för markanvisningar bland
annat kopplat till markvärdering.
2. utreda och komplettera revidering riktlinjer av markanvisning med:
- Bryter markanvisningstävling med ankaraktör mot LOU?
- Utför ankaraktören tjänster som åvilar kommunen?
- Utför Ankaraktören tjänster som kan kunna vara upphandlingspliktiga?
Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari 2021, § 3, att bordlägga ärendet.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att:
- tjänsteutlåtandet ska utvecklas
- ärendet ska kompletteras med nödvändiga handlingar såsom exempelvis protokoll från
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till ordförandes (M) återremissyrkande.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandes (M) återremissyrkande.
_____

Beslutsunderlag

Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen
Mark – och exploateringsenheten
Planeringschefen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 39(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 42/21

Sida 40(72)

KS/2020/0335/260

Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på del
av fastigheten Vansta 5:38 i Ösmo
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar
om direktmarkanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38. Förslag till avtal ska behandlas av
kommunstyrelsen tillsammans med beställning av detaljplan.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga K.
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S), Bernt Månsson (V) och Lena
Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Bokoop har ansökt om markanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38. Det berörda området
omfattar delar av den skogsbacke som ligger mellan den västra infartsparkeringen och villorna på
Körundavägen. En del av infartsparkeringen skulle behöva tas i anspråk för att tillskapa en väl
utformad gata samt troligen för att försörja bostäderna med parkeringsplatser.
Den ursprungliga ansökan föreslog att kommunen ska anlägga en stadspark där infartsparkeringen
idag ligger. Förvaltningen såg dock två problem med detta förslag. Dels kommer behovet av
infartsparkering öka i och med de många bostäder som ska byggas i och runt Ösmo. Dels är platsen
avskiljd och har inte det naturliga flöde av människor som behövs för att skapa bra stadsparker.
Efter diskussion med sökanden beslutade de sig för att revidera sin ansökan och inte ta med
förslaget om en park.
Syftet med ansökan är att kunna uppföra cirka 120 bostäder i kooperativ hyresrätt. Bokoop uppger
att man vill hålla hyrorna under nivån som krävs för investeringsstöd, vilket ger en för nyproduktion
relativt låg hyra. Bostäderna placeras i skogsbacken i områdets västra ände. En ny detaljplan är
nödvändig om förslaget ska kunna genomföras.
I planprogrammet för Ösmo, antaget 2009, pekas platsen ut för förtätning. Programmet föreslår att
infartsparkeringen ska flyttas till stationens östra sida. Därefter har en parkering anlagts på den
östra sidan, men den större parkeringen på den västra sidan finns kvar. I strukturplan för centrala
och södra Ösmo, MSN/2007/1147/214-92, pekas också den västra infartsparkeringen ut för
förtätning. Här föreslås en effektivisering av p-platserna och att den norra delen av parkeringen
utgår och ersätts av annan markanvändning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedan förslag:
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om direktmarkanvisning på
del av fastigheten Vansta 5:38. Förslag till avtal ska behandlas av kommunstyrelsen tillsammans
med beställning av detaljplan.
2. Avslå ansökan om markanvisning i väntan på att genomföra en anbudsmarkanvisning på platsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 41(72)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar
om direktmarkanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38. Förslag till avtal ska behandlas av
kommunstyrelsen tillsammans med beställning av detaljplan.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) yrkar att ansökan om markanvisning ska avslås.
Donald Löfving (SD), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Lena Dafgård (SN) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att förvaltningen ska utreda hur
mycket av marken som kommer tas i anspråk och hur ser det ut med parkeringsmöjligheterna.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. bifall till att ärendet avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras.
2. bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till att ansökan om markanvisning ska avslås.

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.
_____

Beslutsunderlag

Ansökan med bilagor
Kartbilaga

Skickas till

Akten
Planeringschef
Bokoop
MSN

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga K

Nynäshamn, 2021-02-18
Kommunstyrelsen
Ärendenummer § 42/21

Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på
del av fastigheten Vansta 5:38 i Ösmo.
Sammanfattning
Parkeringsplatsen invid Ösmo station kan i dagsläget inte markanvisas förrän
grundläggande utredningar är klara om utformning av områden, bebyggelse, parker,
grönområden, infrastruktur med mera. Det åligger även kommunen att arbeta med
strategisk planering för social hållbarhet, vatten, klimatanpassning samt buller- och
riskfrågor. Inga av dessa utredningar är idag genomförda för Ösmo trots att stora
detaljplaneprocesser i området är påbörjade. Socialdemokraterna yrkar på att ansökan
avslås. Socialdemokraterna är inte emot byggnation men om grundförutsättningar
inte är färdiga kommer projekten endast avstanna och inget sker. Tydliga exempel är
Hallängen 7, där beslut togs våren 2018 och projektet ligger still samt Ösmo etapp 1
som även det avstannat.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedanförslag:
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om
direktmarkanvisning på del av fastigheten Vansta 5:38. Förslag till avtal ska behandlas
av kommunstyrelsen tillsammans med beställning av detaljplan.
2. Avslå ansökan om markanvisning i väntan på att genomföra en
anbudsmarkanvisning på platsen (Socialdemokraterna förespråkar detta alternativ).
Utlåtande
En förfrågan om direktmarkanvisning har inkommit från Bocoop som avser att
bygga mindre lägenheter på infartsparkering i Ösmo. Patrik Isestad (S) yrkade avslag
på förfrågan i KSAU och den borgerliga alliansen röstade för en markanvisning.
Socialdemokraterna menar att en större utveckling av Ösmo som samhälle kommer
att ske och att det i dag saknas grundläggande utredningar för att göra Ösmo till en
trivsam trädgårdsstad.
Nynäshamns kommun ansvarar för Nynäshamns kommuns översiktsplan som
beskriver hur kommunens fysiska miljö ska utvecklas på långsikt. Den
översiktsplanen är förnärvarande på remiss och för ombearbetning.
Kommunen ansvarar även för detaljplanering som styr lokalisering och utformning
av områden, bebyggelse, parker, grönområden, infrastruktur med mera. Det åligger
även kommunen att arbeta med strategisk planering för social hållbarhet, vatten,
klimatanpassning samt buller- och riskfrågor. Inga av dessa utredningar är idag
genomförda för Ösmo trots att stora detaljplaneprocesser i området är påbörjade.

2(2)

Detaljplaneområdet nummer ett har därför pausats för att inhämta ovanstående
kunskap.
Intill den infartsparkering som exploatören efterfrågat för direktmarkanvisning
kommer ytterligare en exploatör framgent utveckla små lägenheter vid busstorget.
Även fastighetsägare (Hallängen 7, g: a bion) kommer bygga flerfamiljshus anpassat
för smålägenheter. Dessa exploatörer avser att bygga lägenheter som hyreslägenheter.
Innan grundläggande utredningar presenterats så avslås begäran från exploatören.
Socialdemokraterna yrkar därför att:
• Avslå ansökan om markanvisning.
Socialdemokraterna i Nynäshamn
Patrik Isestad

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 43/21

Sida 42(72)

KS/2020/0332/253

Försäljning av mark, del av Yxlö 1:7
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Yxlö 1:7.
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94.

Ärendet

En ansökan om köp av del av fastigheten Yxlö 1:7 inkom till kommunen i juli 2020. Syftet med
förvärvet är enligt sökanden att bedriva en långsiktig förvaltning av skogsområdet, ta hand om
vindfällen (för att nyttja denna som bränsle) och för att se till att fastigheten hålls tillgänglig för
friluftslivet. Intressenten äger redan den angränsande fastigheten Yxlö 1:11, även kallad Edvards
holme. Yxlö ligger beläget öster om Norviks hamn, på andra sidan Norvikfjärden. Den del av
fastigheten som avses för köp uppgår till ca 10–11 ha och vetter mot Edvards holme. Området är
inte planlagt. Karta över fastigheterna och markområdet finns i bilaga 1. Området är en del av ett
sammanhängande, i huvudsak oexploaterat hällmarks- och skogsområde. Det består av
naturvärdena klass 2 och klass 3, vilket innebär att marken har mycket högt, respektive högt
naturvärde.
Fastigheten består av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust och har ett utvidgat
strandskydd. Ett servitut avsedd för nyttjande av väg som belastar fastigheterna Yxlö 1:7 och Yxlö
1:35 till förmån för fastighet Yxlö 1:11 (Edvards holme) ligger inom det område som intressenten vill
köpa. Enligt översiktsplanen innehåller fastigheten områden för nyckelbiotoper. Dessa är dock inte
skyddade av så kallat biotopskydd. Dock innebär utpekandet av nyckelbiotoper att det finns en
möjlighet för en framtida skyddsform för området. Enligt översiktsplanen utgör fastigheten också ett
utredningsområde för vindkraftverk. Utredningsområdet ligger precis intill det område som
intressenten vill köpa, se bilaga 1.
Det finns ett slutbetänkande för en SOU (SOU 2019:34) som föreslår en ny lag som innebär att
staten bland annat ska kunna villkora eller förbjuda överlåtelser, upplåtelser och i vissa fall
avveckling av egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. I utredningen är Yxlö
utpekat som ett sådant område av intresse. Frågan om ett arrende istället för ett köp av
markområdet har varit uppe för diskussion. Intressenten upplever dock att ett arrende inte uppfyller
det syfte denne har för området på så sätt som ett markköp skulle kunna göra. I markstrategin står
det att kommunens mark på Yxlö bör utvecklas och avyttras.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Yxlö 1:7.
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 köp av mark, del av Yxlö 1:7.
Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

_____

Beslutsunderlag
Kartbilaga

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 43(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 44/21

Sida 44(72)

KS/2020/0497/318

Lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i
Sunnerby industriområde
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet,
ansöka om lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby industriområde.

Ärendet

I Sunnerby industriområde i norra Sorunda finns idag ett antal verksamheter i drift. Förvaltningen
planerar för att en eller två verksamheter kan tillkomma inom en snar framtid då två industritomter
just nu är ute för försäljning. Vägen som går genom området saknar dock ansvarsfördelning, vilket
blir problematiskt när det kommer till underhåll och skötsel av vägen. Trafikverket ställer krav på
vägar vad gäller bland annat utbredning, utformning och säkerhet. Vägen som går genom området
och som kan tänkas belastas med tunga industrifordon måste uppfylla dessa krav. Se bilaga 1 för
vägens sträckning genom området.
Kommunens stadsmiljöavdelning har, efter inskickad felanmälan, restaurerat vägen genom lagning
av potthål. Det uppmärksammades senare att stadsmiljö inte har väghållaransvaret för vägen.
Vägen ligger inom byggnadsplan B559, från 1965 (se bilaga 2), vilket innebär att det är enskilt, inte
kommunalt, huvudmannaskap. Genomförandet av gamla byggnadsplaner och gemensamma behov
som vägar ansvarade fastighetsägarna själva för. En gemensamhetsanläggning som redogör för
fastighetsägarnas åtagande att sköta vägen borde därför redan ha bildats. I nuläget finns endast ett
antal servitut avsedda för utfart från omkringliggande fastigheter.
Det är viktigt att de som äger fastigheter och driver verksamheter i området vet vem som ansvarar
för vad. Då det inte är kommunalt huvudmannaskap finns det heller inga kommunala medel avsatta
för underhållet av vägen. Kommunen bör ansöka om en gemensamhetsanläggning enligt 1 §
Anläggningslagen, som tydliggör ansvarsfördelningen mellan fastighetsägarna i området. Då vägen
ligger på kommunalägd mark kan kommunen bli delägande i gemensamhetsanläggningen och
därmed komma att stå för en del av underhållskostnaderna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet,
ansöka om lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby industriområde.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet,
ansöka om lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby industriområde.
_____

Beslutsunderlag

Kartbilaga
Byggnadsplan B559

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 45/21

Sida 45(72)

KS/2020/0391/009

Fallskada på Kaptensgatan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Kommunen fick, den 13 september 2020, in en anmälan om en fallskada som inträffat den 27
augusti på parkeringsplatsen vid Skärgårdshotellet. Den skadelidande uppgav att hon vid 21-tiden
på kvällen, på väg till Skärgårdshotellet, snubblat i en grop och ramlat. Hon slog därvid upp sina
knän och byxorna gick sönder. Platsen var dåligt upplyst.
Ärendet har hanterats enligt kommunens rutin för inkomna skadeståndsanspråk. En ansvarsanmälan
till kommunens försäkringsbolag SRF AB upprättades den 19 oktober 2020. En utredning gjordes av
försäkringsbolaget och beslut kom kommunen tillhanda den 6 november 2020, se bilaga.
Utredningen visade att kommunen varit vållande till skadan. Kommunen är största delägare i den
gemensamhetsanläggning som äger parkeringsplatsen. Parkeringsplatsen var vid tillfället inte
återställd efter en tidigare uppgrävning för nedläggning av ledningar och dåligt upplyst.
Parkeringsplatsen har efter olyckshändelsen asfalterats.
Utredningen konstaterar att den skadelidande har rätt till ersättning från kommunens
försäkringsbolag. Försäkringsbolaget konstaterar senare vid telefonsamtal att kommunen gjort sig
skyldiga till en ersättning om 1300 kronor till den skadelidande för sveda och värk, enligt
trafikskadenämndens bestämmelser.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____

Beslutsunderlag

Beslut från försäkringsbolaget

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 46/21

Sida 46(72)

MSN/2020/0779/289

Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus Nynäshamn
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet gällande sammanträdeslokaler i Folkets Hus i
Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Hyresavtal ”Avtal om hyra av sammanträdeslokaler” signerat 201712-18 (Dnr. MSN/2017/1564/289-1) mellan Nynäshamns Kommun och Föreningen Folkets Hus
Nynäshamn.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in två särskilda yttranden, ett som biläggs protokollet som bilaga L och
ett som biläggs protokollet som bilaga M.
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Kommunen hyr sammanträdeslokaler i Folkets hus, Stadshusplatsen 3, i nära anslutning till
kommunhuset i Nynäshamn. Lokalerna hyrs in då befintliga lokaler i kommunhuset inte täckte
behovet av sammanträdeslokaler. De inhyrda lokalerna används dock bara cirka 55 procent av den
tillgängliga tiden vilket inte är kostnadseffektivt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet gällande sammanträdeslokaler i Folkets Hus i
Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Hyresavtal ”Avtal om hyra av sammanträdeslokaler” signerat 201712-18 (Dnr. MSN/2017/1564/289-1) mellan Nynäshamns Kommun och Föreningen Folkets Hus
Nynäshamn.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet gällande sammanträdeslokaler i Folkets Hus i
Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Hyresavtal ”Avtal om hyra av sammanträdeslokaler” signerat 201712-18 (Dnr. MSN/2017/1564/289-1) mellan Nynäshamns Kommun och Föreningen Folkets Hus
Nynäshamn.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och:
1. att förvaltningen analyserar hur många arbetstimmar per sammanträde som uppskattas åtgå vid
personalens förflyttning från kommunhuset till Beckvägen/Nynäsvägen 56 samt hur många
sammanträden som beräknas förläggas till Beckvägen/Nynäsvägen 56 och dess beräknade
totalkostnader.
2. att förvaltningen utifrån ovanstående analys och de fackliga organisationernas synpunkter enligt
C-samverkan återkommer med förlag om hyresavtal med Folkets Hus skall omförhandlas.
3.att brist på lokaler kommer göra det svårt för kommunens verksamheter att mötas på ett
kostnadseffektivt sätt.
Bernt Månsson (V) och Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande.
Om återremissyrkandet skulle avslås yrkar Patrik Isestad (S) på tilläggsyrkandet att:
Förvaltningen får i uppdrag att innan uppsägningstiden gått ut, återkomma till KS med en
redogörelse över hur kommunens behov av sammanträdeslokaler kommer att lösas efter pandemin,
på ett mer kostnadseffektivt sätt än dagens, med de förhyrda lokalerna på Folkets Hus.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 47(72)

Tommy Cumselius (M), Donald Löfving (SD) och Lena Dafgård (SN) 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.
3. bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande.

Proposition

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

Skickas till
Akten
Förvaltaren
Controller

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga L

Nynäshamn, 2021-02-18
Kommunstyrelsen
Ärendenummer § 46/21

Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus
Nynäshamn.
Sammanfattning
Socialdemokraterna yrkar på återremiss av ärendet att kommunstyrelsen säger upp
sammanträdeslokalerna i Folkets Hus. I enlighet med fackförbunden Vision, LR,
Lärarförbundet samt SSR anser Socialdemokraterna att det inte finns en genomtänkt
strategi hur kommunen ska tillgodose behovet av sammanträdeslokaler.
Socialdemokraterna bedömer att brist på lokaler kommer göra det svårt för
kommunens verksamheter att mötas på ett kostnadseffektivt sätt.
Socialdemokraterna yrkar
Att ärendet återremitteras;

1. Att förvaltningen analyserar hur många arbetstimmar per sammanträde som
uppskattas åtgå vid personalens förflyttning från kommunhuset till
Beckvägen/Nynäsvägen 56 samt hur många sammanträden som beräknas
förläggas till Beckvägen/Nynäsvägen 56 och dess beräknade totalkostnader.

2. Att förvaltningen utifrån ovanstående analys och de fackliga
organisationernas synpunkter enligt C-samverkan återkommer med förlag om
hyresavtal med Folkets Hus skall omförhandlas.
3. att brist på lokaler kommer göra det svårt för kommunens verksamheter att
mötas på ett kostnadseffektivt sätt.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet gällande sammanträdeslokaler i
Folkets Hus i Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Hyresavtal ”Avtal om hyra av
sammanträdeslokaler” signerat 2017- 12-18 (Dnr. MSN/2017/1564/289-1) mellan
Nynäshamns Kommun och Föreningen Folkets Hus Nynäshamn.
Utlåtande.
Uppsägning av sammanträdeslokaler var till beslut i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för ett år sedan. Nämnden ställde då flera frågor om det
var kostnadseffektivt att säga upp lokalerna när ett behov finns i den kommunala
organisationen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick inte svar på ställda frågor.
Enligt tjänsteskrivelser till ärendet använder kommunen inte lokalerna fullt ut men
det finns ett behov av extern lokalhyra på lite över 1 150 timmar

2(2)

sammanträdeslokaler. Det beskrivs inte i ärendet att flertalet timmar utöver det
genom bokningssystemet räknade timmar har lokalerna tagits i anspråk av
kommunens medarbetare som inte skrivit in den aktuella bokningen. Folketshus har
varit behjälpliga att öppna lokalerna när så frågats då kommunen hyr dessa vardagar
mellan klockan 08.00 -17.00.
Tjänsteskrivelsen beskriver inte hur detta behov ska tillgodo ses på effektivt sätt. I
yttrandet beskrivs att kommunens medarbetare ska gå från kommunhuset till
Beckvägen som är sammanträdeslokaler invid brandstationen. Detta är en sträcka på
2,5 km och tar cirka 30 minuter i rask takt att vandra vilket innebär cirka 1 timmes
förlorad arbetstid per sammanträde.
Fackförbunden Vision, LR, Lärarförbundet samt SSR har enligt Csamverkansprotokoll har inte ställt sig bakom arbetsgivarens förslag om att säga upp
sammanträdeslokalerna i Folketshus. Det är mycket märkligt att politiken kör över
medarbetarna och inte tar hänsyn till fackförbundens yttranden.
När hyreskontrakt tecknades mellan kommunen och folketshus gjordes detta för att
lösa lokalbristen samt få ner kostnader på externt hyrda sammanträdeslokaler.
Avtalet mellan kommunen och folketshus gjorde att sammanträdes kostnader
minskade för kommunen och lokal behovet tillgodosågs.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Bilaga M

Nynäshamn, 2021-02-18
Kommunstyrelsen
Ärendenummer 46/21

Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus
Nynäshamn
Förslag på tilläggsyrkande:
Förvaltningen får i uppdrag att innan uppsägningstiden gått ut, återkomma till KS
med en redogörelse över hur kommunens behov av sammanträdeslokaler kommer
att lösas efter pandemin, på ett mer kostnadseffektivt sätt än dagens, med de
förhyrda lokalerna på Folkets Hus.

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 47/21

Sida 48(72)

KS/2020/0255/060

Svar på motion om att bygga om delar av sjukhuset till en
skola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservationer och särskilda yttranden

Donald Löfving (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Den 28 maj 2020 inkom Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) med en motion om att
bygga om delar av sjukhuset till skola. De yrkar på:
1. att ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att göra delar av sjukhusets lokaler till
en skola
2. att i de fall utredningen visar att det är möjligt att påbörja arbetet med att bygga om delar av
sjukhuset till en skola.
En motion har inkommit om att utreda möjligheten att göra om delar av sjukhusets lokaler till en
skola. Utrymmet i Nornan 32 är idag väldigt begränsat vilket innebär att en förutsättning för att göra
om lokaler till skola är att andra verksamheter flyttar därifrån. Kommunen arbetar aktivt med att se
över tillgången av skolplatser och bedömningen är att kommunen för närvarande kan tillgodose
behovet på kortare och längre sikt. Förvaltningen bedömer därför att det inte finns ett behov av att
bygga om delar av Nornan 32 till skola och därför inte heller skäl till att bekosta en utredning av en
sådan ombyggnation. Det begränsade lediga utrymmet i Nornan 32 gör också att förvaltningen
bedömer att en skola i dagsläget inte skulle få plats i lokalerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen

Yrkanden

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till motionen.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

_____

Beslutsunderlag

Motion – bygg om delar av sjukhuset till skola
Remissvar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-17 § 262
Remissvar barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 § 152

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 49(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 48/21

Sida 50(72)

KS/2020/0435/060

Svar på motion - Lokal för Nynäshamns bibliotek
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservationer och särskilda yttranden

Donald Löfving (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

2020-10-15 inkom en motion från Klas Rydström (SD) och Jean-Claude Menot (SD) där de yrkar:
1. Att ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjliga lokaler för biblioteket.
2. Att ge berörd förvaltning i uppdrag att se över de ekonomiska vinsterna i och med att använda
kommunens egna lokaler för biblioteket.
3. Att flytta biblioteket till en lokal i kommunens egna bestånd snarast möjligt.
Enligt Bibliotekslagens 6 § ska varje kommun ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket ska vara tillgängligt
för alla och anpassade till användarnas behov. Nynäshamns kommuns huvudbibliotek finns idag i
Folkets Hus lokaler invid Stadshusplatsen i centrala Nynäshamn. Biblioteket har också två filialer, en
i Ösmo centrum och en i Sunnerbyskolan i Sorunda. Lokalen som biblioteket är belägen i är 2103
kvadratmeter stor och Nynäshamns kommun betalar en hyra om 1061 kronor per kvadratmeter.
Den nuvarande marknadshyran bedöms ligga på cirka 1200 kronor per kvadratmeter. Förvaltningen
bedömer att kommunen inte har en egen ledig lokal i centrala Nynäshamn i jämförbar storlek med
huvudbibliotekets nuvarande lokal. Bedömningen är också att kostnaden per kvadratmeter inte är
hög i förhållande till marknadshyran. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till motionen.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsunderlag

Motion – lokal för Nynäshamns bibliotek

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 49/21

Sida 51(72)

KS/2020/0393/061

Svar på medborgarförslag - Porrprevention i kommunens
skolor
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Ärendet

Den 16 september 2020 inkom ett medborgarförslag till kommunen gällande porrprevention i
kommunens skolor.
Den 15 oktober 2020 § 102 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten gällande
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Av medborgarförslaget framgår att föreslagställaren föreslår att kommunen inför en aktiv
porrprevention genom att vidta följande åtgärder:
1. Inför åldersanpassad regelbunden porrkritisk undervisning och samtal med barn i kommunens
skolor.
2. Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wifi-nätverk i
verksamheter där kommunen är huvudman.
3. Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via
kommunens nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning som exempelvis
privat smartphone på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
______

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Porrprevention i kommunens skolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 december 2020 § 188 Yttrande över remiss –
Medborgarförslag om porrprevention i kommunens skolor – med tjänsteskrivelse

Skickas till

Akten
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 50/21

Sida 52(72)

KS/2019/0226/061

Svar på medborgarförslag - Gör allmänna platser som
kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Ärendet

Den 18 april 2019 inkom ett medborgarförslag gällande en begäran om att kommunen tar beslut om
att göra allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner. Den 13
juni 2019 § 114 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget
till kommunstyrelsen.
Av medborgarförslaget framgår att frågeställaren önskar att kommunen:
1. Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-finätverk och wifi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
2. Inför en porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på
kommunens digitala enheter, och eller på privat teknisk utrustning som exempelvis privat
mobiltelefon på de verksamheter där barn vistas exempel på förskolor, skolor, fritids och bibliotek.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
______

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till
porrfria zoner
Socialnämndens beslut den 15 december 2020 § 158 Yttrande medborgarförslag porrfilter – med
tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 december 2020 § 187 – Yttrande över remiss –
Medborgarförslag: Gör allmänna platser som kommunens ansvarar för och där barn vistas till
porrfria zoner – med tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 december 2020 § 82 – Svar på remiss- Medborgarförslag:
Gör allmänna platser som kommunens ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner – med
tjänsteskrivelse

Skickas till

Akten
Förslagsställaren
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 51/21

Sida 53(72)

KS/2019/0326/061

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationer
och offentliga platser
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställaren föreslår att
kommunen ska installera kameror på tågstationer, offentliga platser samt skolor.
Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14 § 12 att utreda möjligheten till kamerabevakning i
Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra hela kommunen och därav även platserna i
medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Beslutsunderlag

Beslut – kommunfullmäktige § 139.8 2019-09-18
Medborgarförslag – installera kameror på tågstationer och offentliga platser
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till

Förslagsställarna
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 52/21

Sida 54(72)

KS/2019/0327/061

Svar på medborgarförslag - Installera kameror på tågstationen
i Nynäshamn, Backluraområdet samt parkeringar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställarna skriver att de
önskar kamerabevakning på tågstationen i Nynäshamn, Backluraområdet samt på parkeringar.
Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14 § 12 att utreda möjligheten till kamerabevakning i
Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra hela kommunen och därav även platserna i
medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
______

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 139.7 2019-09-18
Medborgarförslag – installera kameror på tågstationen i Nynäshamn, Backluraområdet samt
parkeringar
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till

Akten
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 53/21

Sida 55(72)

KS/2019/0328/061

Svar på medborgarförslag - Kameraövervakning på alla
pendeltågsstationer inom kommunen samt vid alla parkeringar
utomhus
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställarna skriver att de
önskar kamerabevakning på alla pendeltågsstationer i kommunen samt alla parkeringar utomhus,
detta för att förebygga bilbränder och skadegörelse. Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14
§ 12 att utreda möjligheten till kamerabevakning i Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra
hela kommunen och därav även platserna i medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat
______

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 139.6 2019-09-18
Medborgarförslag – kameraövervakning på alla pendeltågsstationer inom kommunen samt vid alla
parkeringar utomhus.
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till

Förslagsställarna
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 54/21

Sida 56(72)

KS/2019/0329/061

Svar på medborgarförslag - Önskar installation av kameror på
offentliga platser såsom buss- och tågstationer
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ärendet

Den 28 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om kamerabevakning. Förslagsställarna skriver att de
på grund av otrygghet under natten och på kvällarna önskar att kommunen installerar kameror på
offentliga platser såsom buss- och tågstationer. Kommunfullmäktige beslutade den 2021-01-14 § 12
att utreda möjligheten till kamerabevakning i Nynäshamns kommun, utredningen ska beröra hela
kommunen och därav även platserna i medborgarförslaget.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och arbete pågår kontinuerligt för att den
upplevda tryggheten ska bli större hos kommunens medborgare. Utifrån flera inkomna
medborgarförslag om kamerabevakning har förvaltningen fått en bild av att det finns ett
medborgerligt intresse av att se över möjligheten till att införa kamerabevakning på flera platser i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att en utredning om att införa
kamerabevakning i kommunen ska påbörjas. Då beslut finns om att utreda möjligheten till
kamerabevakning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslaget
ska anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
_____

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 139.5 2019-09-18
Medborgarförslag – önskar installation av kameror på offentliga platser såsom buss- och
tågstationer
Beslut kommunfullmäktige § 12 2021-01-14

Skickas till

Akten
Förslagsställarna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 55/21

Sida 57(72)

KS/2020/0401/005

Väckande av ärende om arbetsmiljöproblem som eMeetings
m m orsakar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att det väckta ärendet är besvarat.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Lena Dafgård (SN) har väckt ett ärende om upplevda problem med verktyg för digitala handlingar
till nämnder och kommunfullmäktige.
Ett nytt webbaserat verktyg - eMeetings Prepare – kommer att ersätta nuvarande eMeetings.
Övergången till det nya verktyget är planerat till början av 2021. Tidplan för projektet finns bifogat
som bilaga. eMeetings Prepare är webbaserat och fungerar även för dator, vilket möjliggör
användande av en större skärm. Systemet används idag av flera myndigheter och kommuner i
Danmark, men har inte tidigare använts i Sverige. Ipad kommer fortsättningsvis att vara den
hårdvara som erbjuds de förtroendevalda, inköp av utrustning som extra tangentbord är en
kostnadsfråga och budgeterade medel för detta saknas i nuläget.
Inloggning i systemet görs genom en tvåfaktorsinloggning, tvåfaktorsinloggning är en
säkerhetsfråga som har funnits med i kravställningen av system för digitala handlingar sedan många
år. Anledningen till detta är att systemet ska kunna hantera och distribuera personuppgifter och
sekretesshandlingar. Förvaltningen förstår att det kan försvåra vid inloggningen, men kan inte se att
kravet på systemet kan ändras på den punkten. Systemet erbjuder två inloggningsalternativ vilket
bör göra det mer flexibelt. De digitala handlingar som publiceras idag till eMeetings är i Pdf-format
och det kommer att vara Pdf som gäller vid publicering även när det gäller eMeetings Prepare.
Förvaltningen uppfattar frågan om versionshantering som en fråga om senast publicerade version av
beslutsunderlaget. Publiceringsdatum för senast publicerad version av dokument finns i eMeetings,
längst till höger vid rubrikraden. Sekreteraren meddelar också via mail om det sker kompletteringar
eller revideringar av några handlingar. Förvaltningen har tagit fram en instruktion för installation av
systemet och som också innehåller instruktion för användande av systemet, samt uppgift om vanliga
problem och hur de avhjälps. Där finns också uppgift om var man ska vända sig vid
problem/felanmälan, instruktionen bifogas. Surfmängden har också utökats för att undvika avbrott.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att det väckta ärendet är besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att det väckta ärendet är besvarat.

Yrkanden

Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar på att ärendet ska bordläggas.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Propositionsordning

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

Proposition

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

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lena Dafgård (SN)
Instruktion/lathund
Tidplan för projektet

Skickas till

Akten
Lena Dafgård (SN)
Kanslichefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 58(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 56/21

Sida 59(72)

KS/2021/0008/102

Val av fastighets- och investeringsutskott
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter i fastighets- och investeringsutskottet för
perioden till och med 2022-12-31:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M)
kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Persson (L)
kommunstyrelsens andre vice ordförande Patrik Isestad (S)
Per Ranch (SN)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Jean-Claude Menot (SD)

Ordförande: Harry Bouveng (M)
Vice ordförande: Mikael Persson (L)
Andre vice ordförande: Patrik Isestad (S)

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari 2021, § 11, att inrätta ett fastighets- och
investeringsutskott under kommunstyrelsen och att anta förslag till instruktion för utskottet, samt att
utskottet ska bestå av 6 ledamöter.
Enligt instruktionerna § 3 består utskottet av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
och x antal ledamöter. Med detta avses att kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och
andre vice ordförande ingår i utskottet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter i fastighets- och investeringsutskottet för
perioden till och med 2022-12-31:
1. kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M)
2. kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Persson (L)
3. kommunstyrelsens andre vice ordförande Patrik Isestad (S)
4.
5.
6.
Ordförande: Harry Bouveng (M)
Vice ordförande: Mikael Persson (L)
Andre vice ordförande: Patrik Isestad (S)

Yrkanden

Patrik Isestad (S) nominerar Per Ranch (SN) till ledamot i fastighets- och investeringsutskottet.
Ordförande (M) nominerar Bengt-Göran Pettersson (KD) till ledamot i fastighets- och
investeringsutskottet.
Donald Löfving (SD) nominerar Jean-Claude Menot (SD) till ledamot i fastighets- och
investeringsutskottet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Propositionsordning

Sida 60(72)

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och att Per Ranch (SN), Bengt-Göran Pettersson
(KD) och Jean-Claude Menot (SD) väljs till ledamöter i fastighets- och investeringsutskottet för
perioden till och med 2022-12-31

Proposition

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut samt väljer Per Ranch
(SN), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Jean-Claude Menot (SD) till ledamöter i fastighets- och
investeringsutskottet för perioden till och med 2022-12-31.
______

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-21 § 11
Instruktion fastighets- och investeringsutskott

Skickas till
Akten
De valda
HR
Troman

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 57/21

Sida 61(72)

KS/2020/0008/102

Val av Näringslivsberedning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter i Näringslivsberedningen tillsvidare:
1. Håkan Svanberg (M), ordförande
2. Bengt-Göran Pettersson (KD), vice ordförande
3. Patrik Isestad (S)
4. Per Ranch (SN)
5. Klas Rydström (SD)

Protokollsanteckning

Bernt Månsson (V) önskar få följande anteckning till protokollet:
Vänsterpartiet tycker det är olyckligt att det inte finns några kvinnor nominerade, varken i detta val
eller i valet till fastighets- och investeringsutskottet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 24 januari 2019, § 18, beslutat att inrätta en Näringslivsberedning.
Ledamöterna i beredningen valdes för två år. Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny
nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Beslut i kommunfullmäktige om bland annat
reglemente för nämnden och val till nämnden kommer inte att kunna genomföras förrän tidigast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2021. Kommunstyrelsen kan därför fatta beslut om att
välja ledamöter till Näringslivsberedningen för en period efter 1 januari 2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari 2021, § 12, att bordlägga ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för perioden från och med 1 januari 2021 – till och med xxxx 2021
utse följande ledamöter i Näringslivsberedningen:

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.

Yrkanden

Donald Löfving (SD) nominerar Klas Rydström (SD) till ledamot i näringslivsberedningen.
Patrik Isestad (S) nominerar Patrik Isestad (S) och Per Ranch (SN) till ledamöter i
näringslivsberedningen.
Ordförande (M) nominerar Håkan Svanberg (M) till ordförande och Bengt-Göran Pettersson (KD) till
vice ordförande i näringslivsberedningen.
Ordförande (M) yrkar på att valet ska vara tillsvidare.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till att Håkan Svanberg (M) väljs till ordförande, Bengt-Göran Pettersson (KD) väljs
till vice ordförande och att Patrik Isestad (S), Per Ranch (SN) samt Klas Rydström (SD) väljs till
ledamöter i näringslivsberedningen och att valet är tillsvidare.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Proposition

Sida 62(72)

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar att Håkan Svanberg (M) väljs till ordförande, Bengt-Göran Pettersson
(KD) väljs till vice ordförande och att Patrik Isestad (S), Per Ranch (SN) samt Klas Rydström (SD)
väljs till ledamöter i näringslivsberedningen och att valet är tillsvidare.
_______

Skickas till
De valda
HR
Troman
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 58/21

KS/2021/0003/002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendet

KS/2021/0118/179-3
Ordförandebeslut att initiera upphandling av luftrenare, samt beslut om att låna ut dessa till
kommuninvånare.
KS/2021/0109/427-2
Ordförandebeslut – Beslut om tillstånd att utföra åtgärd på kommunens fastighet Kalvö 1:2.
KS/2020/0272/009-21
Mark- och exploateringschefens beslut om avgiftsreducering med anledning av Covid-19.
KS/2021/0073/439–2
Kommundirektörens beslut att inte avge svar på remiss Anmälan från Nynas AB om täckmassor.
KS/2020/0499/227-4
Planeringschefens beslut om bygglov för reservkraftcontainer Nynäshamn 2:154.
KS/2020/0500/227-6
Planeringschefens beslut om bygglov för reservkraftbyggnad, Lamellen 1.
KS/2020/0498/227-4
Planeringschefens beslut om bygglov för reservkraftcontainer, Nynäshamn 2:73.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.
_______

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 63(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 59/21

KS/2021/0030/069

Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Södertörns upphandlingsnämnds beslut om ändring av reglemente, § 5, 2021-02-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

_____
Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 64(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 60/21

Rapport från samordningsgruppen för
samhällsbyggnadsprocessen
Ärendet utgår.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 65(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 66(72)

§ 61/21

Näringslivsfrågor
Kanslichef Christian Wigren informerar om aktuella näringslivsfrågor:
1. Näringslivsenheten ser över en förlängning av företagsstöd i och med coronapandemin
2. Ett e-förslag har inkommit om att tillåta restauranger att hålla öppet efter 20.30. Enligt
information från länsstyrelsen som kommunen mottagit är riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten
om att sluta servera alkohol 20.00 och stänga restauranger 20.30 är inget som kommunen kan
frångå.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 67(72)

§ 62/21

Kansliavdelningen informerar
Kanslichef Christian Wigren informerar:
1. Branden i Kagghamra
- kommunen har fått frågor om sällskapsdjur och boskap. Kommunen har haft möte med
länsstyrelsen och länsveterinären vilka kommer återkomma med svar på kommunens frågor.
- kommunen har satt upp mätstationer i Stutby och Segersäng vilka endast visar låga halter av
partiklar. Den i Segersäng kommer stå kvar under vecka 8 men kommer sedan att flyttas till
Sunnerby.
- SBFF kommer enligt information ha täckt hela branden med sand den 19 februari, elden är dock
inte släckt.
- 32 stycken luftrenare har hämtats ut av de cirka 50 stycken som har beställts.
- SMOHF kommer ha ett möte med bland annat skolchef och rektorer och gå igenom nuläget för att
barn i förskola och skola ska ha så bra förutsättningar som möjligt.
- Fråga om vattenmätningar har lyfts och diskuteras.

2. E-förslag om extra val
Kanslichefen har tillsammans med medarbetare valt att korta ner motiveringen för ett e-förslag om
extra val, detta för att det ska följa instruktionen om att motiveringen ska vara kort sammanfattad.
Det kommer förtydligas i formuläret för inlämning av e-förslag bland annat hur lång en motivering
får vara.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 68(72)

§ 63/21

Nya redovisningsregler - information
Ekonomichef Dan Olén, controllerchef Marie Stålbom Warg och controller Marie Ekenstierna föredrar
information om nya redovisningsregler.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 64/21

Den politiska rollen – information
Personalchef Linn Marsten lämnar information om den politiska rollen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 69(72)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 70(72)

§ 65/21

Nästa sammanträde 25 februari klockan 09.00 – temadag
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är en temadag och inträffar den 25 februari klockan 09.00.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

§ 66/21

Sida 71(72)

KS/2021/0130/260

Övriga frågor
1. Uppdrag avseende inventering av mark för verksamhetsområden och
solcellsinfrastruktur
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag:
- att utreda möjliga var i kommunen ytterligare verksamhetsområden kan tillskapas och då i första
hand utmed väg 73s sträckning genom kommunen.
- att samtidigt undersöka hur marknadens efterfrågan på verksamhetsmark ser ut.
- att samtidigt uppmuntra privata markägare att utveckla verksamhetsmark där det enligt
undersökning är lämpligt och möjligt.
- att samtidigt utreda möjligheten att anlägga solenergiparker utmed samma vägsträckning, samt
inventera fler lämpliga platser för solceller.

Yrkande

Ordförande (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag:
- att utreda möjliga var i kommunen ytterligare verksamhetsområden kan tillskapas och då i första
hand utmed väg 73s sträckning genom kommunen.
- att samtidigt undersöka hur marknadens efterfrågan på verksamhetsmark ser ut.
- att samtidigt uppmuntra privata markägare att utveckla verksamhetsmark där det enligt
undersökning är lämpligt och möjligt.
- att samtidigt utreda möjligheten att anlägga solenergiparker utmed samma vägsträckning, samt
inventera fler lämpliga platser för solceller.
Uppdraget biläggs protokollet som bilaga N.
Lena Dafgård (SN), Bernt Månsson (V) och Donald Löfving (SD) yrkar på att ärendet ska
bordläggas.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska bordläggas.
2. Bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutat att:
1. ärendet ska avgöras idag.
2. bifalla ordförandes (M) yrkande.

Skickas till

Akten
Planeringschef
Mark- och exploateringschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-18

Sida 72(72)

2. Mål och budget 2022

Ekonomichef Dan Olén informerar om att remissversionen av mål- och budget kommer att justeras
efter skatteprognos har inkommit. Remissversionen kommer att skickas ut i slutet av vecka 7 eller
början av vecka 8.

3. Diskussion om mail som inkommer i ärende som avslutats

Kommunstyrelsen diskuterar mail som kontinuerligt inkommer i ett ärende som avslutats.

4. Donald Löfving (SD) har en fråga om avropet av jurister som ska utreda
hur kommunen agerat i ett enskilt ärende

Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om att ett ärende har initierats där externa jurister
har undersökt hur kommunen agerat i ett enskilt ärende, detta för att kommunen ska kunna
säkerställa att de agerat korrekt.

5. Uppdatering om coronapandemin

Kommundirektör Carolina Pettersson redovisar statistik från Region Stockholm och informerar om
att:
- Nynäshamns kommun har ingen smitta inom äldreomsorgen, däremot viss smitta inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden.
- regeringen har haft pressträff och uppmanar kommuner att hålla verksamhet som allmänheten har
tillträde till och som inte är nödvändig stängd.
- krisledningen har förlängt rekommendationen om hemarbete till och med 31 maj.
- Informationsmail går fortsatt ut med uppdateringar kring coronapandemin.

6. Presentation av fastighetsavdelningen

Presentation av fastighetsavdelningen ges på temadagen.

7. Patrik Isestad (S) har en fråga om allmänna handlingar
Punkten utgår.

8. Information från det kommunala pensionärsrådet

Bernt Månsson (V) och Theresia Bergendahl (C) lämnar information från det kommunala
pensionärsrådet. Det kommunala pensionärsrådet vill informera om att personer med permobil kan
behöva längre parkeringstid än tre timmar. Rådet vill lyfta frågan i kommunstyrelsen då det är något
otydligt vilken del av ansvaret som hamnar på kommunstyrelsen respektive
samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga N

Uppdrag avs. inventering av mark för verksamhetsområden och solcellsinfrastruktur.
Nynäshamn växer och utvecklas. Bostadsbyggandet har kommit igång och vi fortsätter att
fylla på med nya, intressanta bostadsprojekt. Men fler bostäder innebär fler invånare där vi
också ser framför oss att allt fler vill finna arbetsplatser och utveckla verksamheter närmare
sitt boende.
Verksamheten i Norviks hamn medför även ökade varuflöden från när och fjärran, som i sin
tur genererar stora utvecklingsmöjligheter för verksamheter som är direkt eller indirekt
kopplat till logistik, export och inte minst import, där Norvik i framtiden kommer att stå för
majoriteten av Stockholmsregionens och Mälardalens varuflöden.
Tyvärr har Nynäshamn tidigare inte hängt med när det gäller framtagandet av möjligheter
för nya verksamhetsområden och korrelationen mellan efterfrågan och utbud har kunnat
vara bättre. De verksamhetsområden som trots allt planerats har också stoppats som
exempelvis den tilltänkta företagsbyn vid sydvästra Segersäng.
Vi i Alliansen anser att Nynäshamn behöver ett nytag med en ny strategi för utveckling av
verksamhetsområden för att våra företag ska ha goda förutsättningar att växa och att nya
företag kan starta upp sin verksamhet här och bidra till Nynäshamns utveckling. Vår nya
strategi för verksamhetsmark innebär att vi:
•

Prioriterar alla pågående projekt för verksamhetsmark framför andra projekt.

•

Att kommunen har en tät dialog med NCC för att logistikparken vid Norvik ska bli
verklighet och gör allt i kommunens makt för att underlätta för detsamma.

Samt ger förvaltningen i uppdrag att:
• Genomföra en snar inventering av möjligheter för etablering av nya
verksamhetsområden. Väg 73 utgör en livsnerv för kommunen där det är svårt att
bygga bostäder för nära motorvägen och det borde därför vara områden utmed
denna vägs sträckning genom hela kommunen som primärt borde utredas för ny
verksamhetsmark. Nordvästra Segersäng, Nordöstra Segersäng och eventuellt även
Sydöstra Segersäng är intressanta områden att inventera.
•

All mark utmed vägsträckan kanske inte kan användas för verksamhetsändamål, men
ändå till sådant som stärker Nynäshamns profil som hållbar kommun genom att
samtidigt utreda möjligheten att anlägga solkraftsparker utmed väg 73, där även ett
inte försumbart tillskott av grön energi sannolikt skulle kunna tillskapas.
Förvaltningen ges i uppdrag att inventera fler lämpliga platser för anläggandet av
solceller. Att stärka vår gröna profil bidrar också till att vi når våra miljö- och
klimatmål.

•

Vår nya strategi för verksamhetsmark och solcellsinfrastruktur är ett brett initiativ
som också riktar sig till privata ägare av mark. Vi ser gärna fler externa initiativ, där vi
ser positivt på möjligheterna för nya eller en utökning av befintliga privata
verksamhetsområden. Vi är även öppna för försäljning av råmark för en möjlig
etablering av företag.

Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag
att

Utreda möjliga var i kommunen ytterligare verksamhetsområden kan tillskapas
och då i första hand utmed väg 73s sträckning genom kommunen

att

Samtidigt undersöka hur marknadens efterfrågan på verksamhetsmark ser ut

att

Samtidigt uppmuntra privata markägare att utveckla verksamhetmark där det
enligt undersökning är lämpligt och möjligt

att

Samtidigt utreda möjligheten att anlägga solenergiparker utmed samma
vägsträckning, samt inventera fler lämpliga platser för solceller

För Allians i Nynäshamn
Harry Bouveng (M)
Kommunstyrelsens ordförande

