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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-12-02 
Anslaget sätts upp: 2020-12-08            Anslaget tas ned: 2020-12-30 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-12-02 kl. 09.02-12.23 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L) 
Patrik Isestad (S), distans 

 

 

Övriga deltagare 
Matilda Ekh, sekreterare 
Christian Wigren, kanslichef 
 
Distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Dan Olén, ekonomichef 
Linn Marsten, personalchef 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef  
Adam Andersson, projektledare 
Yvonne Persson, kommunjurist  
Sanna Jansson, kommunjurist  
Isa Eriksson, samhällsplanerare 
Robert Jägare, avdelningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 219 
Mikael Blomberg, verksamhetschef på Upphandling Södertörn §§ 195–197, 199. 

 

Paragrafer 
§§ 195 - 219 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2020-12-07 klockan 13.00. 

 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Patrik Isestad (S) 
justerare 

 
  
 

 
Matilda Ekh 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  
 

 § 195/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 196/20 Initiativ för utvecklingen av handeln i Nynäshamns centralort  
§ 197/20 Utökad finansiering av detaljplaneläggning för verksamhetsmark sydvästra 

Segersängsmotet 
 

§ 198/20 Etableringsstöd  

§ 199/20 Information Södertörns upphandlingsnämnd 2.0 
 

§ 200/20 Uppföljning av kommunstyrelsens personuppgiftsbehandling - rapport från 
kommunstyrelsens dataskyddsombud 2020 

 

§ 201/20 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
§ 202/20 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
§ 203/20 Försäljning av fastighet, Kalvö 1:9  
§ 204/20 Samfälligheterna Ornitologen och Soldaten i Ösmo  
§ 205/20 Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 mindre  
§ 206/20 Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Sågsten 1:7  
§ 207/20 Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Sågsten 1:7  
§ 208/20 Planbesked för fastigheterna Jursta 4:13 och 4:16-19  
§ 209/20 Planbesked på fastigheten Berga 9:11, Oxnö  
§ 210/20 Marsta 5:61, Bondängsvägen, Stora Vika – Ansökan om strandskyddsdispens – 

Nybyggnation av offentlig toalett intill badplatsen i Stora Vika 
 

§ 211/20 Svar på medborgarförslag - Att det finns regler för förskolepersonals användning 
av privata mobiler i förskolan 

 

§ 212/20 Besvarande av Väckande av ärende - Bildande av naturreservat i Stora Vika  
§ 213/20 Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun  
§ 214/20 Svar på förfrågan om ärendet är komplett - angående ansökan om inert deponi 

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

§ 215/20 Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen 
för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037 

 

§ 216/20 Uppdrag om utredning av kommunindelning  
§ 217/20 
 
§ 218/20 

Vaktberget 5, återkoppling till kommunstyren om strategi inför övertagande av 
fastigheten 
Information om fastighets- och investeringsutskott 

 

§ 219/20  Information om ny nämnd 
 

§ 220/20 Övriga frågor 
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§ 195/20 

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

Under § 219 Övriga frågor: 

Patrik Isestad (S) önskar att arbetsutskottet har dialog om: 
1. Projekt i södra Ösmo 
2. pwc-rapport om socialnämnden 
3. Handlingar till arbetsutskottet 
 

Ärendena hanterades i ordningen: 

§§ 195–197, 199, 198, 200–208, 219, 209–217, 220.  

§ 218 Information om fastighets- och investeringsutskott, utgår från dagordningen. Informationen 
ges på kommunstyrelsen. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196/20 KS/2020/0398/141 

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

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

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

Skickas till 
Akten 
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§ 197/20 KS/2018/0140/259 

Utökad finansiering av detaljplaneläggning för 
verksamhetsmark sydvästra Segersängsmotet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för 
detaljplanen på 4 miljoner kronor. 
-Pengarna tas från kommunstyrelsens (planeringsavdelningens) budgeterade medel för interna 
detaljplaner. 

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

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

Yrkanden 
Ordförande (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar på att arbetsutskottet ska lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningen förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande. 

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

_______ 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 198/20 KS/2020/0481/049 

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

Sammanfattning 
I mål och budget för 2021–2024 ingår uppdraget att ta fram ett etableringsstöd för nya förskolor 
och skolor. Detta inrättas för att möjliggöra för fler externa aktörer att etablera verksamhet för att 
möta kommunens stora behov av nya platser för förskolebarn och elever. 

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

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

Patrik Isestad (S) yrkar på att arbetsutskottet ska lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningen förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande 

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

_____ 

Skickas till 
Akten 
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§ 199/20  

Information Södertörns upphandlingsnämnd 2.0 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 

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



 

PROTOKOLL Sida 10(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 200/20 KS/2020/0461/004 

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

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

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med revideringen att datumet ska 
ändras till 28 februari. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag med ordförandes 
(M) revidering och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förvaltningens förslag med 
ordförandes (M) revidering. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 201/20 KS/2019/0407/002 

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

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

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

Yrkanden 
Ordförande (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar på att arbetsutskottet ska lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningen förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande 

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

______ 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 13(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 202/20 KS/2020/0300/007 

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

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

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

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet lämnas utan eget ställningstagande. 

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

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningen förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande 

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



 

PROTOKOLL Sida 14(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

______ 

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

Skickas till 
Akten 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 15(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203/20 KS/2019/0193/253 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kartbilder 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 204/20 KS/2020/0418/259 

Samfälligheterna Ornitologen och Soldaten i Ösmo 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I augusti 2020 inkom en skrivelse till kommunen från representanter för boende inom kvarteren 
Ornitologen och Soldaten i Ösmo. De boende önskade via Ösmo Villaägareförening reda ut 
ägarförhållanden mellan dem själva och kommunen. Det avsåg bland annat de gemensamma ytorna 
inom kvarteren och fastighetsägarna önskade att hitta en långsiktig lösning för att undvika till 
exempel utebliven snöröjning.  

Skrivelsen innehöll fyra alternativa förslag för kommunen att ta ställning till. Skrivelsen berör att det 
är många av villafastigheter som har bytt ägare sedan området bebyggdes på 60-talet. Det har 
resulterat i att många av villaägarna inte känner till ägarförhållandena i samfälligheterna, vilket 
framförallt gäller utanför garagelängorna på gemensamma ytor. Med anledning av det så upplevs 
ansvarsförhållanden som röriga. På vissa av de gemensamma ytorna står det även garagelängor och 
vissa av de är i klart behov av upprustning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen utifrån dagens detaljplan samt fastighetsansvar inte 
kan bistå de boende med garageplatser och ansvara för drift och underhåll av mark och byggnader 
då marken tillhör privata fastigheter. Kommunstyrelsen beslutar även att avstå från inköp av 
samfälligheternas mark. 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Skrivelse - Underlag till skrivelse inför förhandling Soldaten-Ornitologen 

Skickas till 
Akten  
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 205/20 KS/2020/0136/253 

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

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

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

_____ 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt 
Depositionsavtal 
Objektsbeskrivning 

Skickas till 
Akten 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 206/20 KS/2020/0244/253 

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Sågsten 1:7 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska återremitteras för att förvaltningen ska 
utreda frågan närmre. 

Ärendet 
En ansökan om markköp, del av Sågsten 1:7 inkom till kommunen i oktober 2020. Avsikten med 
ansökan är att köpa den mark som den sökandes hus står på. Den del av fastigheten som den 
sökande önskar köpa är markerad på karta, bilaga 1. Markområdet är ca 2800 till 3000 kvm. Idag 
utarrenderas marken på Sågsten 1:7 till bostadsändamål, vilket innebär att bostadshusen på 
fastigheten är småhus på ofri grund.  
 
Sågsten ligger på ön Krokskär i den södra delen av kommunen. Enligt kommunens översiktsplan är 
Krokskär tillsammans med omkringliggande öar (så kallade Herrhamraöarna) utpekat som ett 
planerat skyddat område. Detta på grund av att öarna har klassificerats som klass 1, dvs. högsta 
naturvärde, se bilaga 1. Här finns ovanliga växter, viktiga häckningsplatser och uppväxtområden för 
fisk.  Fastigheten ligger även i ett område som omfattas av kulturmiljöprogrammet. Där anges det 
att Krokskär är en helhetsmiljö med karaktäristiskt oregelbundet tätt grupperad bebyggelse. Idag 
finns 42 byggnader på fastigheten varav 11 stycken är registrerade som bostadsbyggnader. 
Kommunen äger två byggnader på fastigheten, en industrienhet och en småhusenhet. 
 
Fastigheten består till största delen av klippor och berg och hela ön finns med i RUFS 2050 där den 
anges vara en del av den regionala grönstrukturen. Vidare är hela ön strandskyddad. Ön täcks av 
riksintressen gällande rörligt friluftsliv, naturvård och som sjöövningsområde. Även ett riksintresse 
gällande sjötrafik finns intill ön och Waxholmsbolaget angör vid två bryggor på ön. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1: Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Sågsten 1:7. 
Alternativ 2: Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Sågsten 1:7, och 
istället ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att upprätta 
en detaljplan för Krokskär. 
Alternativ 3: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till försäljning av mark, del av Sågsten 
1:7, och ger mark- och exploateringsenheten i uppgift att upprätta förslag på köpeavtal. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska utreda frågan närmre.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Kartbilder 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
  



 

PROTOKOLL Sida 19(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 207/20 KS/2020/0417/253 

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Sågsten 1:7 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska återremitteras för att förvaltningen ska 
utreda frågan närmre. 

Ärendet 
En ansökan om markköp, del av Sågsten 1:7 inkom till kommunen i oktober 2020. Avsikten med 
ansökan är att köpa den mark som den sökandes hus står på. Den del av fastigheten som den 
sökande önskar köpa är markerad på karta, bilaga 1. Markområdet är ca 4 500 kvm. Idag 
utarrenderas marken på Sågsten 1:7 till bostadsändamål, vilket innebär att bostadshusen på 
fastigheten är småhus på ofri grund.  
 
Sågsten ligger på ön Krokskär i den södra delen av kommunen. Enligt kommunens översiktsplan är 
Krokskär tillsammans med omkringliggande öar (så kallade Herrhamraöarna) utpekat som ett 
planerat skyddat område. Detta på grund av att öarna har klassificerats som klass 1, dvs. högsta 
naturvärde, se bilaga 1. Här finns ovanliga växter, viktiga häckningsplatser och uppväxtområden för 
fisk.  
 
Fastigheten ligger även i ett område som omfattas av kulturmiljöprogrammet. Där anges det att 
Krokskär är en helhetsmiljö med karaktäristiskt oregelbundet tätt grupperad bebyggelse. Idag finns 
42 byggnader på fastigheten varav 11 stycken är registrerade som bostadsbyggnader. Kommunen 
äger två byggnader på fastigheten, en industrienhet och en småhusenhet. 
 
Fastigheten består till största delen av klippor och berg och hela ön finns med i RUFS 2050 där den 
anges vara en del av den regionala grönstrukturen. Vidare är hela ön strandskyddad. Ön täcks av 
riksintressen gällande rörligt friluftsliv, naturvård och som sjöövningsområde. Även ett riksintresse 
gällande sjötrafik finns intill ön och Waxholmsbolaget angör vid två bryggor på ön. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1: Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Sågsten 1:7. 
Alternativ 2: Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av mark, del av Sågsten 1:7, och 
istället ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att upprätta 
en detaljplan för Krokskär. 
Alternativ 3: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till försäljning av mark, del av Sågsten 
1:7, och ger mark- och exploateringsenheten i uppgift att upprätta förslag på köpeavtal. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska utreda frågan närmre.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

____ 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
  



 

PROTOKOLL Sida 20(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 208/20 KS/2020/0383/214 

Planbesked för fastigheterna Jursta 4:13 och 4:16-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och ge planeringschefen i 
uppdrag att undersöka synergieffekter med området runt kolbotten samt om markägaren kan 
avvakta tills ny översiktsplan finns. 

Ärendet 
Ansökan om planbesked kom till kommunstyrelseförvaltningen den 2020-09-08.  
 
Syftet med ansökan är att detaljplanera för drygt 100 bostäder. Berörda fastigheter omfattar totalt 
cirka 47 000 kvadratmeter. Området finns inte utpekat för bostadsbyggande i den översiktliga 
planeringen.  
 
Fastigheterna består idag av skogs- och jordbruksmark. Området ligger inte inom detaljplan. Det 
finns inget kommunalt vatten och avlopp och det finns inte heller med i VA-planen. Sökanden vill 
ansluta till det kommunala VA-nätet och menar att det stora antalet bostäder är tänkt att kunna 
fördela kostnaderna för en sådan anslutning.  
 
Området ligger utanför översiktsplanens utvecklingsorter och ligger inte i direkt anslutning till 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Delar av fastigheterna består av jordbruksmark som bedöms som brukningsvärd. Det finns ett 
gravfält på en av fastigheterna och med stor sannolikhet andra fornlämningar. Området ligger i en 
känslig kulturmiljö.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet återremitteras och att planeringschefen får i uppdrag att 
undersöka synergieffekter med området runt kolbotten samt om markägaren kan avvakta tills ny 
översiktsplan finns. 

Ordförande (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) yrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

_______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 
E-post från sökanden med förtydligande om antalet bostäder 
PM om planbeskedet 
 

Skickas till: 
Akten 
Planeringschefen 



 

PROTOKOLL Sida 21(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 209/20 KS/2020/0404/214 

Planbesked på fastigheten Berga 9:11, Oxnö 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och att förvaltningen ska begära 
in yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beträffande vatten och avlopp. 

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. 

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

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet återremitteras och att förvaltningen ska begära in yttrande 
från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beträffande vatten och avlopp. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
PM om planbesked för fastigheten Berga 9:11, Oxnö 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 210/20 KS/2020/0480/267B 

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

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av offentlig toalett om ca 9 m² byggnads- och bruttoarea. Toaletten 
planeras att anläggas i anslutning till en redan befintlig badplats. ² 
 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 
tillgång till strandområden inte försämras av åtgärden, samt inte heller väsentligt försämrar 
förutsättningen för djur- och växtliv med hänvisning till att byggnaden placeras i anslutning till ett 
område som planerats och använts som offentlig badstrand sedan detaljplanen antogs. 

Som särskilda skäl kan har sökanden angivit att: Åtgärden behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Förvaltningen bedömer att det angivna 
skälet kan betraktas som särskilt skäl eftersom toalettens syfte är att tillgodose områdets service- 
och skötselbehov för den redan befintliga badplatsen. Förvaltningen bedömer att 
strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl föreligger. Dispens från 
strandskyddet tillstyrks därmed stöd av 7 kap. 18 b § MB. 

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

_______ 

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

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 23(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 211/20 KS/2019/0250/061 

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

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

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

______ 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 24(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 212/20 KS/2020/0372/433 

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

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020 väckte Sorunda Nynäshamns 
kommunparti ett ärende om bildande av naturreservat i Stora Vika. Begäran handlade om den 
miljöpåverkan som samhället Stora Vika utsatts för under lång tid. Denna begäran behandlades 
senare på Kommunfullmäktige den 17 september, genom ett tilläggsyrkande till ärendet ”Beslut om 
fortsatt process gällande bildande av naturreservat på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora 
Vika 6:29, Stora Vika Kalkbrott” (§ 91/20). Kommunfullmäktige beslutade att avslå tilläggsyrkandet 
och därmed bör ärendet anses avgjort. 
 

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

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

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

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 213/20 KS/2019/0371/060 

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

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

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

_____ 

Beslutsunderlag 
Motion gällande hbtq-frågor i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 26(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 214/20 KS/2018/0277/436 

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

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

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att beslutet omedelbart 
justeras på kommunstyrelsens sammanträde.  

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Ordförande (M) godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut med ordförandes (M) tilläggsyrkande eller bifall till Patrik 
Isestads (S) yrkande. 



 

PROTOKOLL Sida 27(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

_____ 

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

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 28(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 215/20 KS/2020/0470/219 

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

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

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

______ 

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

Skickas till 
Akten  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 216/20 KS/2020/0079/001 

Uppdrag om utredning av kommunindelning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om utredning av ändrad kommunindelning. 

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

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

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

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till alternativ 2 i förvaltningens förslag till beslut.  

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till alternativ 2 i förvaltningens förslag till beslut eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med alternativ 2 i förvaltningens förslag till beslut. 

______ 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 30(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 217/20 KS/2020/0437/210 

Vaktberget 5, återkoppling till kommunstyren om strategi inför 
övertagande av fastigheten 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att avyttra fastigheten Vaktberget 5. 

Ärendet 
I exploateringsavtalet gällande detaljplan för Telegrafen/Vaktberget har kommunen träffat en 
överenskommelse om ett markbyte där kommunen övertar fastigheten Vaktberget 5 från och med 
2021-11-24. Köpeskillingen är noll och en del i ett markbyte.  
 
På fastigheten finns ”det gamla ångbryggeriet”. Byggnaden med tillbyggnad har även under en 
period fungerat som brandstation. I anslutning till den gamla huvudbyggnaden finns en kontors- och 
garagedel. Enligt avtal ska exploatören (d.v.s. den befintliga ägaren) riva alla delar som inte är 
skyddade i detaljplan innan överlåtelsen sker: garage, kontor, slangtorn samt trägaraget mot berget 
i norrläge. Kvar blir det gamla ångbryggeriet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut, KSAU § 207/2017, om att förvaltningen ska 
återkomma med en strategi för fastigheten inför övertagandet.  
 
Fastigheten Vaktbergeten 5 utgörs i huvudsak av den gamla ångbryggeribyggnaden. Byggnadens 
fotavtryck är drygt 250 kvadratmeter. Byggnadens huvuddel är skyddad i detaljplan och ska bevaras 
till det yttre.  
 
Fastighetens användning är flexibel. Detaljplanen möjliggör handel, kontor, skola och bostad. 
Parkering ska medges mot fasaden. I anslutning till byggnaden kommer flerbostadshus att byggas 
av privata exploatörer.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att avyttra fastigheten Vaktberget 5. 
______ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KSAU § 207/2017 
Bilaga 1. Översiktskarta 
Bilaga 2. Karta över kvarteren Telegrafen och Vaktberget 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 31(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 218/20  

Information om fastighets- och investeringsutskott 
Ärendet utgår från dagordningen, informationen kommer ges på kommunstyrelsens sammanträde.  



 

PROTOKOLL Sida 32(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 219/20  

Information om ny nämnd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 

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



 

PROTOKOLL Sida 33(33) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-12-02  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 220/20 

Övriga frågor 
Patrik Isestad (S) önskar att arbetsutskottet har dialog om: 

1. Projekt i södra Ösmo 

Patrik Isestad (S) önskar dragning på kommunstyrelsen med redovisning av budgetföljsamhet och 
tidsplan för södra Ösmo. Planeringschefen meddelar att dragning kommer ges.   

2. pwc-rapport om socialnämnden 

Patrik Isestad (S) önskar föredragning av rapporten. Isestads (S) önskan ges som medskick till 
förvaltningen. 

3. Handlingar till arbetsutskottet 

Patrik Isestad (S) önskar att handlingar till arbetsutskottets sammanträde ska finnas tillgänglig i 
Emeetings för alla kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, detta så att kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare får mer tid på sig att läsa på om ärendena. Isestads (S) önskan ges som 
medskick till förvaltningen. 
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