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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-02-25 
Anslaget sätts upp: 2021-03-01             Anslaget tas ned: 2021-03-23 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund/Teams, 2021-02-25 klockan 16.15-18.44. 

Beslutande 
Deltar på distans: 
Harry Bouveng (M) 
Mikael Persson (L) 
Patrik Isestad (S) 

 

   

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Claes Kihlström, fastighetschef 
Linn Marsten, personalchef 
Albin Törnberg, samhällsplanerare §§ 42, 67 
Isa Eriksson, samhällsplanerare §§ 43–44 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg § 45–47 
Elin Giotis, samhällsplanerare § 48 
Mats Denkert, projektledare § 52 
Emma Höglund §§ 55–56 
  
 
 

Paragrafer 
§§ 36–67 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-03-01 13.15. 

Underskrifter 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
Ordförande 

Patrik Isestad (S) 
Justerare 

 
  
 
Matilda Ekh 
Sekreterare   
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Innehållsförteckning              

§ 36/21  Fastställande av dagordning 
 

§ 37/21 Revidering av reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd för att möjliggöra 
distansdeltagande 

 

§ 38/21 Kulturprogram för Nynäshamns kommun  
§ 39/21 Nynäshamns kommuns Idrottsprogram  
§ 40/21 Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten  
§ 41/21 Godkännande av ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter  
§ 42/21 Översiktsplan: inriktningsbeslut  
§ 43/21 Svar på remiss - Regional cykelplan  
§ 44/21 Remiss - Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-

2033/2037 Dnr RS 2021-0109, svar senast den 12 april 
 

§ 45/21 Svar på remiss - Samråd inom vattenförvaltning  
§ 46/21 Svar på remiss - Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande 

miljökonsekvensutredning 
 

§ 47/21 Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimat- och 
energirådgivningen 2022-2025 

 

§ 48/21 Information om framtagande av Nollvision och handlingsplan mot suicid i 
Nynäshamns kommun 

 

§ 49/21 Planbesked del av fastigheten Vidbynäs 1:3  
§ 50/21 Planbesked Källberga 1:8  
§ 51/21 Beslut om planbesked Sittesta 2:9  
§ 52/21 Återremiss ang ansökan om planbesked Berga 9:11  
§ 53/21 Beslut om ansökan om Torp 2:10  
§ 54/21 Svar på medborgarförslag om att bygga ett kombinerat äldreboende och dagis i 

Ösmo 
 

§ 55/21 Sekretessärende - Överenskommelse om finansiering av cirkulationsplats väg 
73/Telivägen 

 

§ 56/21 Köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18  
§ 57/21 Tilläggsbeslut Takombyggnad Gröndalsskolan  
§ 58/21 Tilläggsbeslut Vansta förskolas tillbyggnad  
§ 59/21 Avvisande av E-förslag gällande bevarande av de sista grönområdena och 

kulturmiljöerna på Trehörningen i Nynäshamns kommun 
 

§ 60/21 Förordnande som vigselförrättare  
§ 61/21 Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden  
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§ 62/21 Information om reglemente och förvaltningsorganisation för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

 

§ 63/21 Personalfrågor  

§ 64/21 Nästa sammanträde 11 mars klockan 17.00  

§ 65/21 
 
§ 66/21 

Övriga frågor 
 
Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd för att möjliggöra 
distansdeltagande 

 

§ 67/21 Inbjudan till kompletterande samråd enl. 6 kap. miljöbalken avseende planerad 
kraftledning mellan Kolbotten-Nynäshamn, sträckan förbi Klövsta/Vidby 
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§ 36/21  

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av följande 
paragrafer: 

§ 66 Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd för att möjliggöra 
distansdeltagande 

§ 67 Inbjudan till kompletterande samråd enl. 6 kap. miljöbalken avseende planerad kraftledning 
mellan Kolbotten-Nynäshamn, sträckan förbi Klövsta/Vidby 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 36–42, 67, 45–60, 43–44, 61–66. 

 

____  
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§ 37/21 KS/2021/0096/003 

Revidering av reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd 
för att möjliggöra distansdeltagande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 
 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen är det möjligt med deltagande på 
distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.) 
anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet 
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd. 
 
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga 
nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 5, beslutade 
Södertörns upphandlingsnämnd att föreslå Nynäshamns kommun att fatta ett likalydande beslut för 
upphandlingsnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om distansdeltagande införs i 
upphandlingsnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4, och numreringen för den 
nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya paragrafen föreslås få följande 
lydelse: 
 
 -  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  
  distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid  
  och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
  ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller  
  ljud. 
 
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till 
  nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 
 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

______ 

Beslutsunderlag 
Beslut från Södertörns upphandlingsnämnd 2021-02-03 § 5 
Beslut från fullmäktige i Haninge kommun 2020-12-14, § 231 
Tjänsteskrivelse från Upphandling Södertörn daterad 2021-01-21 
Förslag till reviderat reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd 
Gällande reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd 

Skickas till 
Akten 
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§ 38/21 KS/2020/0287/000 

Kulturprogram för Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till kulturprogram för Nynäshamns kommun. 
Programmet ska vara en vägledning för det långsiktiga arbetet med kulturen i kommunen och 
genom programmet skapas inriktningar och former för att i samarbete och samförstånd kunna 
främja en positiv utveckling under kommande år. Programmet är av principiell beskaffenhet och rör 
övergripande mål för kommunens verksamheter. Ärendet ska därför beslutas av 
kommunfullmäktige. Innan ett ärende tas upp i fullmäktige ska kommunstyrelsen ges tillfälle att 
yttra sig. Kommunstyrelsen ska även lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 
 
Under kultur- och fritidsnämndens beredning av ärendet har förslag till kulturprogram skickats på 
remiss till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med kulturaktörer. Inkomna remissvar är en del 
av kommunstyrelsens beslutsunderlag i nu aktuellt ärende. Kommunstyrelsen yttrade sig över 
förslaget den 3 september 2020, § 194, och föreslog bland annat att kultur- och fritidsnämnden 
skulle förtydliga kopplingen till Mål och budget, samt kopplingen mellan den övergripande visionen i 
Mål och budget och visionen i det föreslagna kulturprogrammet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturprogram för Nynäshamns 
kommun. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden. 

Ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

____  

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämndens beslut från 2020-12-02, § 66  
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-09 
- Förslag till Kulturprogram för Nynäshamns kommun 
- Kommunstyrelsens svar på kultur- och fritidsnämndens remiss om kulturprogram 
- Konstpoolens svar på kultur- och fritidsnämndens remiss om kulturprogram 
- Stadskärneföreningens svar på kultur- och fritidsnämndens remiss om kulturprogram  
- Folkets Hus svar på kultur- och fritidsnämndens remiss om kulturprogram 
- Barn- och utbildningsnämndens svar på kultur- och fritidsnämndens remiss om 

kulturprogram 
- Socialnämndens svar på kultur- och fritidsnämndens remiss om kulturprogram 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på kultur- och fritidsnämndens remiss om 

kulturprogram 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 39/21 KS/2020/0288/000 

Nynäshamns kommuns Idrottsprogram 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet 
Idrottsprogrammet har remitterats till nämnderna i Nynäshamns kommun samt till en referensgrupp 
av idrottsföreningar. Ingen idrottsförening besvarade remissen. Kommunstyrelsen besvarade 
remissen 2020-09-03 § 195, barn och utbildningsnämnden 2020-08-26 § 121, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-11 § 211 och socialnämnden 2020-09-01 § 98.  
 
Särskilda yttranden beträffande idrottsprogrammet har lämnats in från Sorundanet Nynäshamns 
kommunparti och Socialdemokraterna. Sorundanet Nynäshamns kommunparti skrev bland annat att 
de ville ha ett förtydligande av när det är orten Nynäshamn och när det är kommunen Nynäshamn 
som avses, kultur- och fritidsnämnden skriver att de har förtydligat detta i den nya versionen. 
Socialdemokraterna skrev att mål och effekter bör omarbetas i det förslagna programmet och 
skickas ut på ny remissrunda till intresseorganisationer och politiska partier. De ansåg bland annat 
att det i programmet behövde förtydligas hur nämnder, styrelser, förvaltningar samt bolag ska 
kunna bidra till att förverkliga mål som ska beskrivas i programmet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till idrottsprogram för 
Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden. 

Ordförande (M) och Mikael Persson (L) yrkar bifall Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

____ 

Beslutsunderlag 
Nynäshamns kommuns idrottsprogram 
Beslut KFN 2020-12-02 §67 
KFN tjänsteutlåtande – idrottsprogram för Nynäshamns kommun 
Beslut KS 2020-09-03 § 195 
Remissvar kommunstyrelsen 
Beslut SON 2020-09-01 § 98. 
Remissvar socialnämnden  
Beslut MSN 2020-09-11 § 211  
Remissvar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Beslut BUN 2020-08-26 § 121 
Bilaga H (Socialdemokraterna) 
Bilaga I (Sorundanet Nynäshamns Kommunparti) 
 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 40/21 KS/2021/0116/206 

Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 

2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att överlämna förslag till fullmäktige om revidering av taxa 
för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans 
med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gjort en genomlysning under verksamhetsåret 2020, 
genomlysningen syftade till att synliggöra brister i samverkansavtalet som ligger till grund för 
samhällsbyggnadsnämndens och förbundets arbete. 
 
Efter genomlysningen pågår det ett arbete med att ta fram ett nytt avtal som uppfyller 
förbundsordningen med bland annat en beskrivning av uppgiften, avtalstid samt hur den 
ekonomiska ersättningen ska regleras.  
 
Plan- och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsnämnden att ta ut avgifter för plan- och 
bygglovsverksamhet där även kart- och mätverksamheten innefattas. Den föreslagna ändringen i 
taxan syftar till att avgiften ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen 
eller tjänsten. Finansieringen av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds prövningar kommer 
regleras i det kommande avtalet, förbundet kommer debitera samhällsbyggnadsnämnden för bland 
annat prövningar av vatten och avlopp. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed ett tillägg i taxan under tabell 12, Övriga beslut; 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” samt att taxan ska börja 
gälla från och med den 1 maj 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 

2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten - fastställd av kommunfullmäktige 2019-09-18, 
§ 147 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2021-01-26, § 13 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 41/21 KS/2020/0409/450 

Godkännande av ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter 
Ärendet utgår. 
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§ 42/21 KS/2018/0299/212 

Översiktsplan: inriktningsbeslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Föredragning 
Samhällsplanerare Albin Törnberg föredrar ärendet. 

Ärendet 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, enligt plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900) 3 kap. 1§. Översiktsplanen är det främsta verktyget för kommunens 
strategiska planering och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Den ska också ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vidare ska översiktsplanen förklara kommunens 
inställning till riksintressen, miljökvalitetsnormer, bostadsförsörjning, samordning med den regionala 
planeringen, med mera.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna den inriktning för översiktsplanen som presenteras i utkastet tillsammans med 
antagna tilläggs- och ändringsförslag. 

2. Besluta om ett mål för den långsiktiga befolkningsutvecklingen. 
3. Besluta om en inriktning för Landfjärdens utveckling. 
4. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ett samrådsförslag och tillhörande 

konsekvensbeskrivning. 

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

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas och att tidsplanen justeras. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande eller bifall till att ärendet ska bordläggas 
och tidsplanen justeras. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan: Utkast för inriktningsbeslut  
PM Scenario för befolkningsutveckling, skillnader i förväntad investeringsvolym i lokaler inom de 
stora välfärdsområdena 
PM om Landfjärdens utveckling 

Skickas till 
Akten 
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§ 43/21 KS/2021/0081/211 

Svar på remiss - Regional cykelplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  

Ärendet 
Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnad av regionala 
cykelstråk samt beskriver funktion och utformningsprinciper för de regionala cykelstråken. 
Cykelplanen är vägledande och avsedd att vara stödjande för länets aktörer. Den regionala 
cykelplanen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 
2050. Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har även tagit fram en vägledning för 
genomförande av cykelplanen. Utgångspunkterna för revideringen har varit att säkerställa 
utbyggnaden av regionala cykelstråk, ökad samordning, tydligare prioriteringar, bredda  
perspektiven på cykelutveckling i länet samt att planen ska vara ett smidigt och aktuellt verktyg. 
Den reviderade cykelplanen ersätter den regionala cykelplanen från 2014. 
 
Förslaget till ny regional cykelplan lyfter fem strategiska insatsområden för att nå  
målet om 20 procents cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. De fem 
insatsområdena är följande: 

• Cykelinfrastruktur – ett regionalt cykelvägnät med hög potential och säkerhet anpassat  
efter bebyggelsestrukturen.  

• Kommunikation och kampanjer – cykling marknadsförs så att investeringar får en god 
utväxling.  

• Trafikinformation – enkelt och smidigt att cykla genom rätt information före, under och  
efter resan. 

• Smidiga kombinationsresor – cykel och kollektivtrafik är enkelt att kombinera.  
• Folkhälsa – ökad cykling används som ett verktyg för bättre folkhälsa.  

I Nynäshamns kommun sträcker sig det regionala cykelstråket längs väg 545/Nynäsvägen, från 
kommungränsen mot Haninge i norr, genom Nynäshamns stad med slutpunkt i Nynäshamns hamn. 
Sträckningarna på de regionala stråken är samma som i den regionala cykelplanen från 2014. Den 
regionala cykelplanen tar inte ställning till hur finansieringen av det regionala cykelstråket ska ske. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Remissbrev Regional cykelplan  
TRF tjut regional cykelplan 
TRN 2019-0125 Regional cykelplan remissversion  
TRN 2019-0125 Vägledning för genomförande remissversion 
TRN protokollsutdrag regional cykelplan 
Södertörnskommunernas yttrande 
 

Skickas till 
Akten  
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PROTOKOLL Sida 12(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44/21 KS/2021/0110/219 

Remiss - Revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033/2037 Dnr RS 2021–0109  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar förvaltningen för informationen. 

Föredragning 
Samhällsplanerare Isa Eriksson föredrar ärendet. Revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur är ute på remiss. Förslag till yttrande kommer skickas ut inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars.  

Skickas till 
Akten 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45/21 KS/2020/0451/422 

Svar på remiss - Samråd inom vattenförvaltning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har upprättat ett förslag till ny 
förvaltningsplan, delförvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2021–2027, och dessa ska nu samrådas inom 
vattendistriktet. Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år i samverkan med 
berörda myndigheter och kommuner.  

Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten lägger grunden för vilka åtgärder som 
föreslås. Det visar vilka vatten som är så påverkade av mänskliga verksamheter att de behöver 
åtgärdas. Därefter identifieras vilka fysiska åtgärder som är viktiga att genomföra i miljön och vilka 
administrativa åtgärder som kan leda fram till att dessa genomförs. De stora miljöproblemen i Norra 
Östersjöns vattendistrikt är fysiska förändringar av kustvatten, sjöar och vattendrag, övergödning 
och miljögifter i yt- och grundvatten samt försurning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Samråd 
inom vattenförvaltning genom att fylla i avsett webbformulär i enlighet med bilagan Enkätsvar – 
Vattenmyndigheternas samråd.   

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

______ 

Beslutsunderlag 
Enkätsvar – Vattenmyndigheternas samråd  
Förslag till förvaltningsplan 2021–2027 Norra Östersjön  
Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön  
Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjön  
Förslag till delförvaltningsplan Norra Östersjön   
 

Skickas till 
Akten  
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46/21 KS/2020/0453/422 

Svar på remiss - Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön 
och tillhörande miljökonsekvensutredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning genom att översända 
bifogat svarsformulär till Havs- och vattenmyndigheten.   

Ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten är en nationell förvaltningsmyndighet på miljöområdet som genomför 
en sammanhållen havs- och vattenpolitik på regeringens uppdrag. Myndigheten arbetar för frågor 
om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurser 
genom att verka i samarbete med andra aktörer i samhället i Sverige, EU och globalt.  
Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön. Programmet ska genomföras under perioden 2022–2027.   
 
Framtagandet av åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i 
havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter 
och kommuner. Programmets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska kunna följas. I förslaget på uppdaterat 
åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 
2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Förslaget omfattar åtgärder inom 
följande områden: främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, marina näringsvävar, 
tillförsel av näringsämnen och organiskt material, havsbottnens integritet, bestående förändringar av 
hydrografiska villkor, koncentrationer och effekter av farliga ämnen, marint skräp, 
undervattensbuller och biologisk mångfald.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning genom att översända 
bifogat svarsformulär till Havs- och vattenmyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön_Rapport 
Miljökonsekvensbeskrivning – Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön 
Svarsformulär – Svar på remiss – Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön   
  

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47/21 KS/2021/0091/219 

Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimat- 
och energirådgivningen 2022 - 2025 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Ärendet 
 Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och klimatrådgivning (EKR). 
Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018–2021. Ett förslag till ny överenskommelse 
för perioden 2022–2025 är just nu under framtagande. Förslaget är i huvudsak en revidering av den 
nuvarande överenskommelsen. Förändringar i förslaget kännetecknas mest av förtydliganden och 
kompletteringar, enligt följande:  

• Det har införts rubriksättning och tabellbeskrivningar.  
• Håbo kommun har tagits bort då de går ur samarbetet till 2021.  
• Det har lagt till en hänvisning till bilagan i inledningen.  
• Det har gjorts ett förtydligande av parternas uppgifter och ansvar genom att foga samman 

paragrafer som beskriver uppgifter och ansvar under respektive part.  
• Storsthlms styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet 

inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län. Det föreslås att beslut 
om inriktning på de aktiviteter som bedrivs inom ramen för samverkansöverenskommelsen i 
fortsättningen ska tas av styrgruppen istället för av Storsthlms styrelse.  

• De samverkande kommunernas uppgift och ansvar har tidigare inte omnämnts i 
samverkansöverenskommelsen, en ny paragraf har därmed införts. 

• Arbetsgången har ändrats från att i nuvarande avtal bedrivas i en process som har sin 
utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till EKR, där 
inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av Storsthlms styrelse innan 
utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya förslaget är att arbetet ska bedrivas i ett 
samspel mellan utlysning och inriktningsbeslut.  

• Ny paragraf (24 §) i rubrik 9 som berör uppsägning och förlängning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny samverkansöverenskommelse 2022–2025 
Bilaga 1 – Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar  
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48/21 KS/2020/0080/009 

Information om framtagande av Nollvision och handlingsplan 
mot suicid i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att prioritera arbetet med framtagandet av 
handlingsplanen mot suicid framför framtagandet av hållbarhetsstrategin. 

Ärendet 
Den 18 september 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att samordna 
framtagandet av en kommungemensam handlingsplan mot självmord (KS/2017/0492/060-13). 
Uppdraget tilldelades planering och hållbarhetsavdelningen som i november/december 2019 tog 
fram en projektplan för projektet. På grund av personalförändringar i och med pandemin Covid-19 
fanns det inte tillräckligt med personella resurser att fortsätta under 2020 och projektet fick pausas.  
 
Just nu pågår även framtagandet av Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi (KS/2020/0080/009) 
vilken kommer att innehålla de reviderade miljö- och klimatmålen men också mål inom 
folkhälsoområdet. Psykisk ohälsa och suicid är viktiga aspekter att ha med i en sådan strategi och 
kommande hållbarhetsstrategin kommer att innefatta mål och indikatorer som är relevanta att ta 
hänsyn till i en handlingsplan mot suicid. Hållbarhetsstrategin väntas bli antagen av 
kommunfullmäktige under 2021.   

Förvaltningens förslag till beslut 
  Kommunstyrelsen beslutar att  

1) ta fram handlingsplanen mot suicid när hållbarhetsstrategin är antagen 
2) informera kommunfullmäktige om beslutet   

 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra till förvaltningen att prioritera 
arbetet med framtagandet av handlingsplanen mot suicid framför framtagandet av 
hållbarhetsstrategin. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till ordförandes (M) yrkande. 

______ 

Beslutsunderlag 
KS/2017/0492/060–13 Svar på motion om införandet av en nollvision mot självmord 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49/21 KS/2020/0467/214 

Planbesked del av fastigheten Vidbynäs 1:3 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för del av fastigheten Vidbynäs 1:3 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL).  

Ärendet 
Ansökan om planbesked omfattar del av fastigheten Vidbynäs 1:3. I det inlämnade förslaget, 
Källberga 2, planeras det för 400 - 600 bostäder, med blandade hustyper och boendeformer för att 
möjliggöra social mångfald för alla åldrar. Förslaget är tänkt att binda ihop Källberga med Lidatorp. 
Kommunstyrelsen har tidigare uttryckt en tydlig vilja om att sammanbinda dessa områden med ett 
nytt bostadsområde.  

Ärendet har beretts i samråd med samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för del av fastigheten Vidbynäs 1:3 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL). 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
PM planbesked  
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen KS/2019/0427/373, 2020-10-22 

Skickas till 
Akten 
 
 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50/21 KS/2020/0419/214 

Planbesked Källberga 1:8 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna negativ planbesked för Källberga 1:8.    

Sammanfattning 
Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan (Dp 864) för att möjliggöra upp till 12 avstyckningar 
för friliggande bostadshus. Fastigheten Källberga 1:8 är i gällande plan avsatt som hästgård. 

Gällande detaljplan, Dp 864, vann laga kraft 2018. Fastighetsägaren hade i samband med 
framtagande av detaljplanen möjlighet att delta i planarbetet för att utveckla sin fastighet men valde 
vid det tillfället inte att möjliggöra en ökning av byggrätter inom området. 

Genomförandetiden är för gällande detaljplan 15 år från den dag detaljplanen vann laga kraft, vilket 
betyder att genomförandetiden löper ut 2033. Under genomförandetiden får detaljplanen inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Förvaltningen avråder från att ändra en detaljplan under 
genomförandetiden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna negativ planbesked för Källberga 1:8.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
PM planbesked Källberga 1:8 
Bilaga karta – Ansökan om planbesked 

Skickas till 
Akten 
 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51/21 KS/2020/0526/214 

Beslut om planbesked Sittesta 2:9 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för fastigheten Sittesta 2:9, enligt 5 kap. 5 § plan- och 
bygglagen, 2010:900 (PBL). 

Sammanfattning 
Sökande av planbesked önskar en planändring för att kunna öka skolans fastighetsarea så att det 
skapas mer friyta per barn. Fastighetsägaren vill ändra befintlig detaljplan så byggrätter för bostäder 
omvandlas till skolgård.  
 
Förslaget innebär att storleken på friytorna ligger under Boverkets rekommendationer. Förvaltningen 
anser att det krävs en dialog med Barn- och utbildningsnämnden för att säkerställa att en eventuell 
ändring av detaljplanen leder till en godtagbar nivå på friytor för barn.  
 
Gällande detaljplan vann laga kraft i september 2018 och har en 15 årig genomförandetid. 
Förvaltningen avråder egentligen från att ändra en detaljplan under genomförandetiden. Det som 
utifrån ett fysiskt planeringsperspektiv ändå talar för en ändring är att andemeningen i nuvarande 
detaljplan inte går om intet genom att utöka friytorna för barn. Social infrastruktur som en skola 
bidrar till att samhället utvecklas i den riktning som anges i syftet med gällande detaljplan. 

Ärendet har beretts i samråd med samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för fastigheten Sittesta 2:9, enligt 5 kap. 5 § plan- och 
bygglagen, 2010:900 (PBL).    

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
PM planbesked 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52/21 KS/2020/0404/214 

Återremiss angående ansökan om planbesked Berga 9:11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska återremitteras.  

I och med att ärendet återremitteras notera att detta beslut är baserad på en begäran från 
fastighetsägaren och därmed leder till att det avgörande beslutet om planbesked kommer att 
försenas. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet och framför fastighetsägarnas synpunkter till 
ärendet. 

Ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra avstyckning av fem stycken tomter 
för friliggande 1–2 familjshus i två plan. Fastigheterna föreslås försörjas med vatten från borrad 
brunn och avloppet lösas med hjälp av ett minireningsverk. Fastigheten ligger på Oxnö i sydvästra 
delen av Nynäshamns kommun alldeles i anslutning till väg 528 (Torövägen). Oxnö pekas inte ut 
som utvecklingsort i kommunens översiktsplan från 2012 och förslaget är därför inte förenligt med 
gällande översiktsplan. I den fördjupade översiktsplanen Torö, Svärdsö och Oxnö, antagen 1993 
anges att det bör råda stor restriktion mot enskilda VA-anläggningar på Oxnö på grund av rådande 
vattenbrist. VA-plan för Nynäshamns kommun, beslutad 2014, anger att Oxnö ska anslutas till 
kommunalt vatten- och avlopp. I den pågående översynen av VA-planen verkar detta inte längre 
vara aktuellt. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten omfattas av riksintresse för 
friluftslivet och högexploaterad kust. Stora delar av fastigheten omfattas av strandskydd, 100 meter. 
I norra delen av fastigheten finns risk för ras och skred. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i december 2020 att återremittera ärendet och uppdrog 
till förvaltningen att begära in yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beträffande 
vatten och avlopp (KS/2020/0404/214-3, § 209/20).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked på fastigheten Berga 9:11, Oxnö.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras. I och med att ärendet återremitteras notera 
att detta beslut är baserad på en begäran från fastighetsägaren och därmed leder till att det 
avgörande beslutet om planbesked kommer att försenas. 

Patrik Isestad (S) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till ordförandes (M) återremissyrkande. 

______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked  
PM om planbesked för fastigheten Berga 9:11, Oxnö  
Remissyttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
  



 

PROTOKOLL Sida 21(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53/21 KS/2020/0475/214 

Beslut om ansökan om Torp 2:10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska återremitteras.  

I och med att ärendet återremitteras notera att detta beslut är baserad på en begäran från 
fastighetsägaren och därmed leder till att det avgörande beslutet om planbesked kommer att 
försenas. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet och framför fastighetsägarnas synpunkter till 
ärendet. 

Sammanfattning 
Området för det sökta planbeskedet är utpekat i kommunens översiktsplan som strategiskt möjligt 
för att växa och att bidra till en hållbar struktur i Sunnerby. Det finns inte redovisat några konflikter 
med befintliga värden såsom fornlämningar, skyddad natur, ej exploateringsbar, jordbruksmark mm.  

Området befinner sig dock i den inre zonen av Gorrans vattenskyddsområde. Ur ett långsiktigt 
perspektiv är det viktigt att vattenresurser inte riskerar att utsättas för en alltför stor påverkan och 
påverkan på människors hälsa. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2 kap 2§) ska marken användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för och företräde ska ges till sådan användning som från allmän 
synpunkt medför god hushållning. I detta fall anser förvaltningen att den långsiktiga 
vattenförsörjningen väger tyngre än bostadsbebyggelse och förvaltningen föreslår därför att 
ansökan om planbesked avslås.  

Ärendet har beretts i samråd med samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger ett negativt planbesked för fastigheten Torp 2:10.   

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras. I och med att ärendet återremitteras notera 
att detta beslut är baserad på en begäran från fastighetsägaren och därmed leder till att det 
avgörande beslutet om planbesked kommer att försenas. 

Patrik Isestad (S) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till ordförandes (M) återremissyrkande. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan planbesked med tillhörande bilagor 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54/21 KS/2020/0427/061 

Svar på medborgarförslag om att bygga ett kombinerat 
äldreboende och dagis i Ösmo 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anse medborgarförslaget vara besvarat. 
2. ge förvaltningen i uppdrag att i samband med planeringen av Centrala och Södra Ösmo beakta 
förslaget i medborgarförslaget under projektets genomförande 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten, KF § 130/2020, över ett medborgarförslag till 
kommunstyrelsen. Förslaget handlar om att kommunen ska bygga ett vård- och omsorgsboende och 
förskola på en och samma fastighet. Ett förslag på placering är på den plats där Hallängens 
evakuerade förskola står idag (förskolan ska rivas och i skrivande stund är den ännu inte riven). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ge 
förvaltningen i uppdrag att i samband med planeringen av Centrala och Södra Ösmo beakta 
förslaget i medborgarförslaget under projektets genomförande 

_____ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF § 130/2020 
Medborgarförslag, inkommet 2020-10-13 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55/21 KS/2009/0327/259 

Sekretessärende - Överenskommelse om finansiering av 
cirkulationsplats väg 73/Telivägen 
Sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på kommunstyrelseförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56/21 KS/2020/0433/260 

Köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget till köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18. 

Ärendet 
Ärendet föranledes av en ansökan om markbyte som inkommit till kommunen. En jordbrukare i 
kommunen vill sälja skogsmark på fastigheten Kängsta 1:18 i Ekeby i utbyte mot jordbruksmark på 
den kommunalägda fastigheten Själv 5:14 i Södersjälv. För att utreda frågan om markbyte behöver 
kommunen först ta ställning till om köp av skogsmarken ligger i kommunens intresse. Skogsmarken 
tillhör Kängsta 1:18 som ligger i norra delen av kommunen, öster om väg 73. Fastigheten är 
fördelad över tre områden där skogsområdet som här avses ligger belägen i den nordligaste. Se 
bilaga 1 för karta över området. Den yta av skogsmark sökanden erbjuder att sälja uppgår till ca 10 
ha.  
 
Området täcks av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Intill ligger ett relativt 
stort område som täcks av riksintresse för naturvård. Det innebär att området bör skyddas mot 
åtgärder som kan innebära påtaglig skada i natur- eller kulturmiljön. Intill området finns även höga 
naturvärden och området längs med Muskån karaktäriseras med så kallat högsta naturvärde. En del 
av Kängsta 1:18 består av sumpskog (kärrtorv), se bilaga 1. Tre fornlämningar i form av 
stensättningar finns i skogsområdet och länsstyrelsen har kontaktats för att få reda på hur de ser på 
en exploatering av marken. Enligt länsstyrelsen är området närmast fornlämningarna olämpligt för 
exploatering men den större delen av området bör inte påverkas av just dessa fornlämningar. Dock 
påpekas att det kan finnas fler fornlämningar i området och att det därför kommer att krävas en 
arkeologisk utredning innan eventuell exploatering.  
 
Ekeby utgör ett av kommunens utbyggnadsområden för kommunalt VA och det planeras för att VA 
ska finnas på plats i området senast 31 december 2022. Kommunens VA-avdelning kommer att vara 
huvudman för anläggningen. Det finns cirka 80 fastigheter i Ekeby och i dimensioneringen för den 
nya utbyggnaden av VA-nätet tas höjd för ytterligare ett antal fastigheter. Då Kängsta 1:18 ligger 
intill Ekeby finns möjligheter att utöka den planerade VA-utbyggnaden dit. Enligt kommunala 
planeringsdokument är Ekeby inte ett av kommunens utvecklingsområden. Ny bebyggelse ska 
lokaliseras i andra större orter i kommunen och resurser ska i första hand tilldelas dessa områden. 
Enligt den kommunala markstrategin ska kommunen prioritera exploatering på redan ianspråktagen 
mark i tätorter. Enligt strategin ska kommunen heller inte vara långsiktiga ägare av skogsmark som 
inte kan förmodas ha strategisk betydelse. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget till köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 25(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57/21 KSFA/2021/0092/291 

Tilläggsbeslut Takombyggnad Gröndalsskolan 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 14,9 miljoner kronor, till en total budget om 15,9 miljoner kronor, för ombyggnationen av 
Gröndalsskolans tak och ventilation. 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018 (Msn §85/2018) att genomföra en renovering 
av Gröndalsskolans tak. Snart därefter bedömdes taket och ventilationen behöva byggas om och 
reinvesteringen utökades (§335/18 MSN). I mitten av 2019 beslutades (§163/19 MSN) att 
dagvattenhanteringen även skulle åtgärdas i samband med ombyggnationen. I början av sommaren 
2020 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om utökade medel (§154/20 MSN), sedan 
upphandling genomförts och det konstaterats att det blev dyrare anbud än tänkt på grund av dålig 
konkurrens bland anbudsgivare samt att en saknad projektledningsbudget medfört att tilldelade 
medel var otillräckliga. 

Projektet prognostiseras i dagsläget att överskrida befintliga budgeten med 1 miljoner kronor till en 
total kostnad om 15,9 miljoner kronor. Anledningen till överskridandet av budgeten är att 
kontraktsskrivningen med byggentreprenören kom att genomföras under semestertider. Det fanns 
då inte personal för att genomföra byggstarten under sommarlovet så som planerat. Det bedömdes 
dock att projektet skulle kunna genomföras inom budget. För att säkerställa att skolans verksamhet 
inte behövde stängas under pågående termin, behövde projektet genomföras med en 
etappindelning. Etappindelningen har dock drivit upp kostnaden.  

I konstruktionsunderlaget saknades flera detaljer där det i projektets genomförande krävts mycket 
kraftigare infästning. Konstruktören bedömde även att delar av bärande pelare och balkar var för 
klena och behövde bytas till en kraftigare dimension. Bristerna i konstruktionsunderlaget har 
medfört en ökad kostnad. Vissa tilläggsbeställningar (ÄTA) har därtill varit nödvändiga. Exempelvis 
var projektet tvungna att flytta ventilationskanaler som var i vägen för de nödvändiga bärande 
pelarna i konstruktionen. Utökningen av investeringen om 1 miljon kronor beräknas medföra en 
ökad kapitalkostnad om 42 000 kronor år ett, med en avskrivningstid på 40 år. 

Kommunens investeringsplan 2021-2024 innehåller 19 miljoner kronor för nyinvestering skola av 
vilken medel kan ianspråktas för projektets behov. För projektet inklusive optioner, beräknas 1 
miljoner kronor kostnads föras under 2021. Projektets byggnation beräknas bli klart i mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 14,9 miljoner kronor, till en total budget om 15,9 miljoner kronor, för ombyggnationen av 
Gröndalsskolans tak och ventilation. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut Takombyggnad Gröndalsskolan tillägg 

Skickas till 
Akten 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 26(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58/21 MSN/2019/0409/290 

Tilläggsbeslut Vansta förskolas tillbyggnad 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1,8 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 11,5 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola inklusive optionerna.  
Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner optionernas 
medföljande kapitalkostnadsökning på cirka 43 000 kronor om året. (Om barn- och 
utbildningsnämnden inte godkänner kapitalkostnadsökningen tillskjutes endast 1 miljon för 
tillbyggnation utan optioner.) 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020 (Msn § 60/20) att genomföra en tillbyggnad 
av Vansta förskola med 1 avdelning med en budget om 11,5 miljoner kronor för tillbyggnaden. 
Budget var 9,5 miljoner för byggnation (inklusive ÄTA), 1 miljon byggaktörskostnader och 1 miljon 
budgetreserv. Den totala budgeten för projektet inklusive optioner blir 15,3 miljoner kronor inklusive 
tidigare beslut (MSN/2019/0408-3) om projektering av avdelningen (14,5 miljoner totalt om 
optionerna inte inkluderas).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1,8 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 11,5 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola inklusive optionerna.  
Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner optionernas 
medföljande kapitalkostnadsökning på cirka 43 000 kronor om året. (Om barn- och 
utbildningsnämnden inte godkänner kapitalkostnadsökningen tillskjutes endast 1 miljon för 
tillbyggnation utan optioner.) 
 
Alternativt 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1 miljon kronor utöver befintlig budget om 
11,5 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola utan att optionerna 
avropas. 

Yrkanden 
Ordförande (M), Patrik Isestad (S) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1,8 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 11,5 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola inklusive optionerna. 
Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner optionernas 
medföljande kapitalkostnadsökning på cirka 43 000 kronor om året. (Om barn- och 
utbildningsnämnden inte godkänner kapitalkostnadsökningen tillskjutes endast 1 miljon för 
tillbyggnation utan optioner.) 

______ 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut Tilläggsbeslut tillbyggnad Vansta förskola 

Skickas till 
Akten 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 27(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59/21 KS/2021/0090/061 

Avvisande av E-förslag gällande bevarande av de sista 
grönområdena och kulturmiljöerna på Trehörningen i 
Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslås att besluta om att: E-förslag gällande bevarande av grönområdena 
och kulturmiljöerna på Trehörningen i Nynäshamn den 13 januari 2021 avvisas på den grund 
att förslagsställaren inte har ställt ett förslag där det framkommer vad frågeställaren vill att 
kommunen ska ta beslut om.  

2. Ge kanslichef en tillfällig delegation på att ta beslut om att avvisa inkomna e-förslag under 
prövoperioden för e-förslag. 

Ärendet 
Den 17 september 2020 § 90 beslutade kommunfullmäktige att införa E-förslag under en prövotid 
om ett år med de villkor som ställts upp i förvaltningens utredning.  
 
Av villkoren framgår att ansvarig på kommunstyrelseförvaltningen ska avgöra om ett E-förslag utgör 
ett så kallat tillåtet förslag, innan det publiceras för omröstning på kommunens webbplats. 
Handläggaren gör en bedömning om E-förslaget innehåller ett förslag som kommunen kan ta beslut 
om. I de fall det inte är tydligt vad frågeställaren vill att kommunen ska ta beslut om ska 
frågeställen ges möjlighet att förtydliga förslaget. Om frågeställaren inte kan förtydliga sitt yrkande 
kan förslaget avvisas på denna grund. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta om att:  
1. E-förslag gällande bevarande av grönområdena och kulturmiljöerna på Trehörningen i 
Nynäshamn den 13 januari 2021 avvisas på den grund att förslagsställaren inte har ställt ett förslag 
där det framkommer vad frågeställaren vill att kommunen ska ta beslut om.  
2. Ge kanslichef en tillfällig delegation på att ta beslut om att avvisa inkomna e-förslag under 
prövoperioden för e-förslag. 
 

_____ 

Beslutsunderlag 
E-förslag den 13 januari 2021 gällande bevarande av grönområdena och kulturmiljöerna på 
Trehörningen i Nynäshamn 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2020 § 90 gällande införande av E-förslag med 
underliggande utredning.  
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 28(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60/21 KS/2021/0107/112 

Förordnande som vigselförrättare 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Elisabeth Hansson som vigselförrättare under 
perioden 1 april 2021 till och med 31 oktober 2022.  

Ärendet 
Förvaltningen har fått in en förfrågan från Elisabeth Hansson om att vederbörande önskar bli 
borgerlig vigselförrättare i Nynäshamns kommun. Förvaltningen har hållit en intervju med Elisabeth 
Hansson och bedömer personen som mycket lämplig för uppdraget. Hon är införstådd med vilka 
åtaganden och förpliktelser som uppdraget ställer. Förvaltningen ser ett ökat behov av att tillsätta 
ytterligare en vigselförrättare under och efter pandemin för att kunna möta efterfrågan. 

Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som beslutar om att förordna vigselförrättare efter förslag från 
kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Elisabeth Hansson som vigselförrättare under 
perioden 1 april 2021 till och med 31 oktober 2022.  

 
_____ 

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61/21 KS/2021/0113/007 

Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar på revisionsrapporten om granskning av 
löner och arvoden som sitt eget. 

Ärendet 
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar av de i granskningen uppställda 
revisionsfrågorna.  
 
Rekommendation 1. Införa planerad åtgärd av elektronisk signering av utanordningslistan (som 
anger totalbelopp för utbetalning för respektive verksamhet) i syfte att säkerställa att berörd chef 
har koll på de löner som betalas ut.  
Svar: Teknisk lösning är klar och behörigheter läggs på under februari. Implementering med rutin 
och information till chefer samt uppföljning sker fr o m mars. Löneservice uppdaterar 
introduktionsutbildning samt inför kontinuerlig kontroll att signering sker genom rutin att ta ut 
rapporter och hantering av avvikelse. 
 
Rekommendation 2. Införa en rutin för genomgång av behörigheter i Heroma och logglistor 
avseende ändringar av fast data.  
Svar: Löneservice kommer även att utarbeta och införa en rutin för genomgång av behörigheter och 
logglistor. 
 
Rekommendation 3. Tydligare rutin införs på Löneservice gällande registrering av ersättning till 
förtroendevalda.  
Svar: Alla underlag från förtroendevalda ska registreras av nämndsekreterare. I de undantagsfall där 
det inte är möjligt (exempelvis vid avvikande kontering/nämnd eller att personen har slutat eller 
liknande) så kontrollerar lönekonsult med nämndsekreterare ytterligare en gång innan registrering 
så att det inte blir dubbelregistrerat.  
Lönekonsulterna har hittills registrerat ersättningarna direkt i lönesystemet. Vi ändrar nu 
tillvägagångssätt och börjar registrera in i Heroma Nämndhantering i stället (på samma sätt som 
nämndsekreterarna gör idag) för att ytterligare minimera risken för dubbelregistrering. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att anta förvaltningens 
svar på revisionsrapporten om granskning av löner och arvoden som sitt eget. 

Skickas till 
Akten 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 30(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62/21  

Information om reglemente och förvaltningsorganisation för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Kommundirektör Carolina Pettersson lämnar information om reglemente och 
förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.   



 

PROTOKOLL Sida 31(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63/21  

Personalfrågor 
Kommundirektör Carolina Pettersson och personal Linn Marsten lämnar information.  



 

PROTOKOLL Sida 32(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64/21  

Nästa sammanträde 11 mars klockan 17.00 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ett extra sammanträde den 11 mars klockan 17.00.  



 

PROTOKOLL Sida 33(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65/21 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 



 

PROTOKOLL Sida 34(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66/21        KS/2021/0140/003 

Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd 
för att möjliggöra distansdeltagande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 
 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen, KL, är det möjligt med deltagande på 
distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.) 
anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet 
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd. Enligt 9 kap. 33 § KL ska 
reglementen för gemensamma nämnder antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna för att vara gällande. För att ändra Södertörns överförmyndarnämnds reglemente 
krävs därför beslut hos fullmäktige i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns, Salem och Tyresö. 
 
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga 
nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 4, beslutade 
Södertörns överförmyndarnämnd att föreslå de samverkande kommunerna att fatta ett likalydande 
beslut som Haninge fattat för överförmyndarnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om 
distansdeltagande införs i överförmyndarnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4, 
och numreringen för den nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya 
paragrafen föreslås få följande lydelse: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad 
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 
 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Beslut från Södertörns överförmyndarnämnd 2021-02-03 § 4 
Förslag till reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd 
Beslut från fullmäktige i Haninge kommun 2020-12-14, § 231 

Skickas till 
Akten  



 

PROTOKOLL Sida 35(35) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67/21         KS/2019/0427/373 

Inbjudan till kompletterande samråd enl. 6 kap. miljöbalken 
avseende planerad kraftledning mellan Kolbotten-Nynäshamn, 
sträckan förbi Klövsta/Vidby 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska hanteras på kommunstyrelsen den 18 
mars. 

Föredragning 
Samhällsplanerare Albin Törnberg informerar om inbjudan till kompletterande samråd enl. 6 kap. 
miljöbalken avseende planerad kraftledning mellan Kolbotten-Nynäshamn, sträckan förbi 
Klövsta/Vidby. 
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