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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-09-23 
Anslaget sätts upp: 2021-09-27             Anslaget tas ned: 2021-10-19 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset, Nynäshamn, lokal Landsort/Teams, 2021-09-23 kl. 09.00-12.32. 
Ajournering 09:54-10.00. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
 
Deltar på distans: 
Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 
 

 

  

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt Förteckning.  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§§ 279–317 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-09-27 klockan 14.00. 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

 
  
 
Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
justerare       sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Ola Hägg (S) från och med klockan 11.21. 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Christian Wigren, kanslichef 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Deltar på distans: 

 

Dan Olén, ekonomichef 
Ida Olén, avdelningschef 
Isa Eriksson, trafikstrateg 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
Amalia Tjärnstig, mark- och exploateringsingenjör 
Staffan Ahlstedt, planarkitekt 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Sanna Jansson, kommunjurist 
Max Ekberg, verksamhetsstrateg SBFF 
Tony Kullman, insatsledare SBFF 
Carl Bergqvist, näringslivsexpert Stockholms handelskammare 
Stefan Westerberg, chefsekonom Stockholms handelskammare 
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Innehållsförteckning              

   
 

§ 279/21  Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 280/21 Revidering av förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund  
§ 281/21 Upphävande av kultur- och fritidsnämndens reglemente för kultur- och 

arbetsstipendier 
 

§ 282/21 Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser  
§ 283/21 Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun  
§ 284/21 Uppdrag att revidera policy för klagomålshantering  
§ 285/21 Svar på fråga om uppföljning och skriftlig redovisning av väckt ärende – 

Konsekvenser av indelningsändring – uppdrag om utredning av kommunindelning 
Informationsärende 

 

§ 286/21 Information av Södertörns Brandförsvarsförbund kl 10.00 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 287/21 Beslut om antagande för detaljplan del av Nynäshamn 2:154 m.fl. - Utökning av 
Kalvö industriområde - Reviderad 2021-09-07 

 

§ 288/21 Investering och genomförande Kalvö industriområde  
§ 289/21 Vägrättsavtal med Trafikverket  
§ 290/21 Tecknande av kommunens bankkonton  
§ 291/21 Svar på remiss från Region Stockholm - Kollektivtrafikplan 2050  
§ 292/21 Svar på remiss från Region Stockholm - Sjötrafikutredning del 1 version 2  
§ 293/21 Svar på remiss från Region Stockholm - Riktlinje Trafikbryggor  
§ 294/21 Nynäshamn 2:133, Nynäshamn – Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig 

toalett 
 

§ 295/21 Västerby 1:53, Nynäshamn – Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig 
toalett 

 

§ 296/21 Lövhagen 1:6, Nynäshamn – Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig 
toalett 

 

§ 297/21 Svar på motion - Bygga trappa och ramp vid Nynäsgårds station  
§ 298/21 Svar på motion - Gång och cykelväg genom skogen från området Sandhamn till 

Strandvägen 
 

§ 299/21 Svar på motion om investering i "lyktstolpsladdning" i orterna Ösmo och 
Nynäshamn 

 

§ 300/21 Svar på motion om att Nynäshamns medborgare behöver en värdig och modern 
politisk styrning 
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§ 301/21 Svar på motion om att göra valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer 
tillgängligt och jämlikt 

 

§ 302/21 Svar på medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn  
§ 303/21 Svar på e-förslag berörande Lövhagen  
§ 304/21 Inkomna e-förslag  
§ 305/21 Rapport obesvarade motioner  
§ 306/21 Rapport obesvarade medborgarförslag  
§ 307/21 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor  
§ 308/21 Anmälan av delegationsbeslut  
§ 309/21 Kurser och konferenser  

  Informationsärenden 
 

§ 310/21 Ekonomi - information 
 

§ 311/21 Lagring utanför EU av personuppgifter - information 
 

§ 312/21 Vision 2040 - information 
 

§ 313/21 Presentation Ösmo - lägesrapport samhällsbyggnadsprojekt 
 

§ 314/21  Näringslivsfrågor 
 

§ 315/21 Kansliavdelningen informerar 
 

§ 316/21 Nästa sammanträde 30 september kl 09.00 - temadag 
 

§ 317/21 Övriga frågor 
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§ 279/21 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under § 317 Övriga 
frågor: 

1. Patrik Isestad (S) har en fråga om det väckta ärendet beträffande Utsikten. 

2. Patrik Isestad (S) har en fråga om näringslivsklimatet. 

3. Patrik Isestad (S) har en fråga om ordförandebeslut. 

4. Janice Boije Junerud (S) har en fråga om temadag med temat vatten. 

 

Ärendet 
Ärendena hanterades i ordningen §§ 279–285, 287–290, 294–296, 291–293, 297, 286, 304–312, 
315, 314, 313, 316–317. 

Lena Dafgård (SN) informerar om att länsstyrelsen kommer få in en ansökan om deponi i september 
eller oktober. 

_____  
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§ 280/21 KS/2021/0282/003 

Revidering av förbundsordning för Södertörns 
brandförsvarsförbund 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund. 
2. förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

 

Ärendet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppmärksammat de kommuner som har 
organiserat sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell ersättning för 
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om det inte regleras 
i kommunalförbundens förbundsordning kan den kommunala självrisken komma att beräknas på 
samtliga kommuners självrisk som ingår i förbundet, och inte bara den eller de kommuner där 
räddningsinsatsen genomförts. Södertörns brandförsvarsförbund föreslår därför en ändring i 
förbundsordningen som behöver fastställas av fullmäktige i respektive medlemskommun.  
 
Nytt tillägg i förbundsordningen lyder: 
§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken 
Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de 
medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle 
belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund. 
2. förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund. 
2. förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
- Beslut från Södertörns brandförsvarsförbund, 2021-05-07, § 39 – Tillägg i förbundsordning 
- Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund, tillägg är markerad med 

röd text 
- Tjänsteutlåtande från Södertörns brandförsvarsförbund – Tillägg till förbundsordning för 

Södertörns brandförsvarsförbund, 2021-04-22 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 281/21 KS/2021/0302/020 

Upphävande av kultur- och fritidsnämndens reglemente för 
kultur- och arbetsstipendier 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva reglementet för Nynäshamns 
kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1. 
 

Ärendet 
Reglementet för kultur- och arbetsstipendier har inte använts som underlag till stipendieutdelning på 
flertalet år. Kultur- och fritidsnämnden har på grund av detta tagit fram ett nytt förslag till 
reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser. Kultur- och fritidsnämnden föreslår 
därför att det nuvarande reglementet för kultur- och arbetsstipendier upphävs.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva reglementet för Nynäshamns 
kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva reglementet för Nynäshamns 
kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1. 
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och arbetsstipendier 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden § 60 2021-05-24 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsnämnden 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 282/21 KS/2021/0339/003 

Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och 
priser 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för 
kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser. 
 

Ärendet 
Det nuvarande reglementet som används för att dela ut stipendier och priser inom områdena kultur 
och föreningsliv antogs år 1981 och reviderades senast år 1987. Eftersom det nu gällande 
reglementet har ansetts snävt har kultur- och fritidsnämnden föreslagit att reglementet ska 
upphävas och att ett nytt reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser ska antas. 
I det nya reglementet kommer stipendier delas ut till ett värde av 60 000 kronor per år, för priser 
kommer inga pengar att delas ut. Kostnaden för stipendium och priser tas från den post som redan 
används för att finansiera stipendier och priser. 
 
Det nya reglementet innehåller två stipendium och tre priser; kulturstipendium, idrotts- och 
fritidsstipendium, årets kulturperson, årets ledare samt årets förening. Yngre förmågor kommer att 
prioriteras vid fördelningen av stipendier. 
 
Kultur- och fritidsavdelningen annonserar när det är dags att söka stipendium eller att nominera 
pristagare, stipendierna och priserna kommer sedan delas ut under festliga former. Juryn består av 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för 
kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för 
kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser. 
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser 
Beslut kultur- och fritidsnämnden § 73 2021-06-14 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsnämnden 
Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 283/21 KS/2020/0440/060 

Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-14 § 12 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
utredning om kamerabevakning. Den avslutande bedömningen i utredningen är att fyra av de fem 
pendeltågsstationerna i kommunen är utsatt för omfattande brottslighet samt att köpkvarteret och 
kontorsområdet Sjötelegrafen till viss omfattning är utsatt för brottslighet. Den brottslighet som 
finns på pendeltågsstationerna och Sjötelegrafen kan enligt brottsförebyggande rådets metastudie 
förebyggas med hjälp av kamerabevakning, däremot talar inte studien för att stationsområden och 
köpcentrum är platser där kamerabevakning kan ge effekt på brottsligheten. Förvaltningen lämnar i 
detta ärende inget förslag till införande av kamerabevakning på någon plats i kommunen, detta då 
de områden i kommunen som bedöms vara brottsutsatta inte är inom kommunens ansvarsområde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. lägga utredningen till handlingarna. 
2. kommunstyrelsens uppdrag beträffande motionen om kamerabevakning 2021-01-14 § 12 är 
avslutat. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
1. lägga utredningen till handlingarna. 
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Region Stockholm och polismyndigheten titta 
på lämpliga platser för kamerabevakning på kommunens mark i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens utredning. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Ordförande (M) yrkar bifall till Johann Wolfs (S) yrkande om bordläggning. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska bordläggas. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska bordläggas. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag ställs mot bifall till att ärendet ska bordläggas. Ja-röst för att 
ärendet ska bordläggas och nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
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Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Harry Bouveng (M) X   
Mikael Persson (L) X   
Bodil Toll (M) X   
Theresia Bergendahl (C) X   
Bengt-Göran Pettersson (KD) X   
Patrik Isestad (S)   X 
Janice Boije Junerud (S)   X 
Göran Bergander (S)   X 
Bernt Månsson (V)  X  
Lena Dafgård (SN)  X  
Johann Wolf (SD) X   

 
Med 6 ja-röster, 2 nej-röster och 3 avstående röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen 
beslutat att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Utredning om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
Beslut – Kf § 12 2021-01-14 – Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 284/21 KS/2021/0095/108 

Uppdrag att revidera policy för klagomålshantering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera Policy för klagomålshantering.  

Ärendet 
I Nynäshamns kommun finns en policy för klagomålshantering. I policyn framgår bland annat vad 
klagomål är för Nynäshamns kommun och hur kommunen ska förhålla sig till klagomål. Policyn 
innehåller även rutiner för hur inkomna klagomål ska hanteras. 
 
Det har gått nästan 19 år sedan policyn antogs varför kommunstyrelseförvaltningen har genomfört 
en uppföljning och utvärdering av densamma. Det har framkommit att det varierar mellan 
förvaltningarna om, och i så fall hur väl, de känner till policyn. Trots detta efterlevs policyn i stort, 
bland annat genom att: 
 

• klagomål tas emot på flera olika sätt, exempelvis via e-tjänst, mejl och brev,  
• oavsett hur klagomål tas emot registreras dessa hos aktuell nämnd, och 
• i de fall den klagande angett kontaktuppgifter ges denne återkoppling. 

 
Dock har vissa brister i efterlevnaden uppmärksammats gällande redovisningen av inkomna 
klagomål. Enligt policyn ska redovisning ske både till ansvarig nämnd och till fullmäktige i samband 
med årsredovisningen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera Policy för klagomålshantering.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera Policy för klagomålshantering.  
 

Beslutsunderlag 
Rapport – Policy för klagomålshantering – Uppföljning och utvärdering 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 285/21 KS/2020/0079/001 

Svar på fråga om uppföljning och skriftlig redovisning av väckt 
ärende – Konsekvenser av indelningsändring – uppdrag om 
utredning av kommunindelning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar.  

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet. 

Ärendet 
Beredningen av ärendet från 2020-01-16 – 2020-12-17. Beredningen av ärendet har pågått mellan 
2020-04-29 till 2020-11-25. Beredningen har innefattat kontakter med andra kommuner, inläsning 
av material, interna avstämningar. Skriftlig kontakt med Kammarkollegiet redovisas nedan. 
Kanslichefen har även haft telefonkontakt med Kammarkollegiet för att få ett förtydligande av det 
skriftliga svaret. 

Kanslichefens fråga till Kammarkollegiet den 2020-04-29 och svar från Kammarkollegiet 2020-04-30 
bifogas som svar på ovanstående fråga om all kommunikation som kommunen haft med 
Kammarkollegiet.   

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-17 redovisades både muntligt och skriftligt kontakten 
med Kammarkollegiet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar.  
 

Beslutsunderlag 
Fråga ställd till Kammarkollegiet av kanslichefen 2020-04-29 
Svar från Kammarkollegiet 2020-04-30   
Väckt fråga från Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) 
Kommunstyrelsens § 277/21 

Skickas till 
Akten 
Per Ranch (SN) 
Lena Dafgård (SN) 
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§ 286/21 

Information av Södertörns Brandförsvarsförbund  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendet 
Verksamhetsstrateg Max Ekberg och insatsledare Tony Kullman från Södertörns 
Brandförsvarsförbund (SBFF) informerar om: 

• SBFF:s organisation. 
• SBFF:s operativa förmåga. 
• Räddningscentralen Stockholms län. 
• Certifiering ”vattensäker kommun” genom svenska livräddningssällskapet. 
• Samverkansavtal om trygghet mellan kommun, polis och SBFF. 
• SBFF ingår i socialförvaltningens Posom-grupp. 
• Vilken skyddsnivå ska kommunala byggnader erhålla vid byggnation? 
• Utbildningsdag om brandsskyddsregler kommer hållas för bygglovshandläggare, förvaltare 

och projektledare. 
• Den 30/11 är det temadag på brandstationen. 
• Civilt försvar. 
• Återbildande av Riskhanteringsrådet. 
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§ 287/21 KS/2015/0133/214 

Beslut om antagande för detaljplan del av Nynäshamn 2:154 
m.fl. - Utökning av Kalvö industriområde  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att detaljplanen för del av Nynäshamn 2:154 
m.fl. antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Föredragning 
Avdelningschef Ida Olén föredrar ärendet. 

Ärendet 
Den gällande detaljplanen för Kalvö industriområde är från 1986 och genomförandetiden har gått ut. 
Nynäshamns kommuns Kommunstyrelse har, via Mark- och exploateringsavdelningen, inkommit 
med en beställning av en ny detaljplan för Kalvö industriområde. Förfrågan avser en utökning av det 
befintliga verksamhetsområdet med markanvändningen industri, handel och verksamheter.  
 
Den 16 juni 2015 gav Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (tidigare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för Kalvö industriområde.  
 
Kalvö industriområde ligger cirka 3 km norr om Nynäshamns stad med infart från väg 73. Sydost om 
industriområdet ligger Alhagens våtmark och i nordväst ligger Kalvö koloniområde. Nordost om 
planområdet finns Kalvö gård med stall och omkringliggande jordbruksmark. Söder om planområdet 
finns torpet Karlsta. Söder om planområdet och väg 73 passerar Nynäsbanan. Planområdet är cirka 
32,3 hektar stort och består av befintliga industritomter, grönytor, bergs- och skogsområden. Det 
befintliga verksamhetsområdet är detaljplanelagt för industri och nästan fullbyggt.  
Marken inom planområdet ägs av flera olika aktörer. Det finns bland annat företag inom partihandel, 
byggverksamhet, metallbearbetning och bilprovning. Kommunen äger fastigheten Rörmokaren 2 och 
marken som närmast omger verksamhetsområdet bortsett från i norr som ägs av en privat 
markägare. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för utveckling av Kalvö industriområde 
genom att möjliggöra nya industri- och verksamhetstomter. Planen ska vara flexibel gällande 
användningen och utnyttjandet av fastigheterna för att möjliggöra en mångfald av olika 
etableringar. Placering av nya byggrätter och vägar har anpassats efter topografi och naturkvalitéer 
i området.  
 
Ett förslag arbetades fram och samråd ägde rum under tiden 15 december 2017 till 22 januari 2018. 
Förslaget bearbetades därefter och ett reviderat förslag ställdes ut på granskning under tiden 25 
februari 2020 till 17 mars 2020. Yttranden under granskningen har lett till att planområdet bland 
annat har minskats och att en kompletterande geoteknisk utredning har tagits fram. Särskilda 
skyddsbestämmelser om störningar har lagts in för den norra delen av planen. Högsta nockhöjd har 
kompletterats för hela planområdet och lägsta nivå för dränerande ingrepp har lagts till där det 
bedöms lämpligt. Kommunen bedömer att dessa ändringar inte medför att en ny granskning 
behöver ske. Förvaltningens bedömning är att granskningsutlåtandet kan skickas ut enligt 5 kap 24 
§ plan- och bygglagen (PBL) samt att detaljplanen kan godkännas för antagande. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. antas enligt 5 kap. 27 
§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med revideringen att beslutet ska 
fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
SBN 2021-06-22 § 151 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetskonsekvenskarta  
Granskningsutlåtande 

Skickas till 
Akten 
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§ 288/21 KS/2021/0325/259 

Investering och genomförande Kalvö industriområde 
Sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö 
industriområde.  

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen 
exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats. 

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om 
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.  

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i 
genomförandet. 

5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka 
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.  

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge 
mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av 
verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för 
riktlinjerna.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. fastigheter inom 
Kalvö industriområde. Samhällsbyggnadsprojektet går nu in i genomförandefas. Genomförandefasen 
initieras av ett investerings- och genomförandebeslut för att ge mandat till projektet att påbörja 
arbetet med de investeringar, fastighetsregleringar med mera som krävs för att detaljplanen ska 
kunna utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Kommunen är markägare och exploatör vilket innebär 
att det inte ingås något genomförandeavtal för detaljplanen med extern part.  
 
I korthet innebär förslaget att kommunen bygger ut de kommunala anläggningarna för hela 
detaljplanen i en gemensam entreprenad. VA ansöker om separata investeringsmedel hos SBN för 
sina anläggningar. Den kvartersmarken som tillkommer i och med den nya detaljplanen föreslås i 
huvudsak att säljas ej iordningsställd. Denna tjänsteskrivelse har behandlats i samråd med 
styrgruppen för samhällsbyggnadsprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö 
industriområde.  

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen 
exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats. 

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om 
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.  

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i 
genomförandet. 

5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka 
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.  

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge 
mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av 
verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för 
riktlinjerna.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö 
industriområde.  

2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen 
exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats. 

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om 
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.  

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i 
genomförandet. 

5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka 
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.  

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge 
mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av 
verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för 
riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Riktlinjer för försäljning av verksamhetsmark inom Kalvö ind omr 
Bilaga 2 – Förprojektering Norconsult 
Bilaga 3 – Investeringskalkyl 
Bilaga 4 – Tidplan 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 289/21 KS/2021/0296/260 

Vägrättsavtal med Trafikverket 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge mark- och exploateringschef delegation att ingå vägrättsavtal för 
att överlåta del av Torp 10:1 till Trafikverket, för att möjliggöra Trafikverkets projekt att bygga om 
två busshållplatser samt anlägga övergångsställe och gångbana.  

Ärendet 
Den bristfälliga trafiksäkerheten för busshållplatserna på väg 542 vid Sorunda kyrka har diskuterats 
mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen Region Stockholm och Nynäshamns kommun sedan år  
2010. Trafikverket hade ursprungligen fattat beslut om att ta bort busshållplatserna, medan 
Trafikförvaltningen och Nynäshamns kommun anförde att de inte ensidigt kan avlägsnas. Under 
december 2018 nåddes en överenskommelse att Trafikverket i samråd med Trafikförvaltningen och 
Nynäshamns kommun måste ta fram ett nytt förslag för att förbättra trafiksäkerheten. Även 
representanter för kyrkan och skolan har varit med i dialogen. Under våren 2021 presenterades det 
nya förslaget, vilken bland annat innebar att busshållplatsen närmast Sorunda Kyrkskola ska byggas 
om och att busshållplatsen närmast Sorunda Kyrka ska förflyttas cirka 20 meter nordost längs med 
väg 542. I anslutning till den sistnämnda hållplatsen planeras ett nytt övergångsställe och 
gångbana. Se bilaga 2.           

Avtalet innebär att Nynäshamns kommun genom vägrätt permanent upplåter till Trafikverket den 
mark som krävs för ombyggnation av busshållplatsen vid Kyrkskolan, dess perrong och vägslänt. 
Vägrätten omfattar cirka 210 kvadratmeter. Därtill innebär avtalet att ytterligare cirka 167 
kvadratmeter mark upplåts med tillfällig nyttjanderätt under projektets byggtid, se bilaga 2. Det 
sistnämnda markområdet kommer att återställas till befintligt skick och återlämnas senast 3 
månader efter avslutat vägarbete.  

Vägrätten och den tillfälliga nyttjanderätten upplåtes till en ersättning om 1000 kronor. 

Trafikverket åtar sig att flytta skolgårdens staket så att det placeras utanför vägrätten, såväl som 
den lekanordning som är placerad inom den nya vägrätten. Tillträde anses ha skett den dag vägens 
sträckning blivit tydligt utmärkt och vägarbetet påbörjats på fastigheten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge mark-och exploateringschef delegation att ingå vägrättsavtal för 
att överlåta del av Torp 10:1 till Trafikverket, för att möjliggöra Trafikverkets projekt att bygga om 
två busshållplatser samt anlägga övergångsställe och gångbana.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge mark-och exploateringschef delegation att ingå vägrättsavtal för 
att överlåta del av Torp 10:1 till Trafikverket, för att möjliggöra Trafikverkets projekt att bygga om 
två busshållplatser samt anlägga övergångsställe och gångbana.  

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Avtal om upplåtelse av och ersättning för vägrätt mm (bilaga 1), Planritning väg 542 Sorunda Kyrka 
busshållplatser (bilaga 2) 
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Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
Mark- och exploateringschefen 
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§ 290/21 KS/2021/0137/002 

Tecknande av kommunens bankkonton 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunstyrelsens vice ordförande i förening med ekonomichef eller redovisningschef. 
 
Beslutet träder ikraft den 1 oktober 2021. Vid ikraftträdandet upphävs kommunstyrelsens 
beslut från den 29 mars 2017 § 72. 

Ärendet 
I nämndernas reglementen regleras hur handlingar ska undertecknas. I reglementena står följande. 

- Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren. 

- Delegationsbeslut samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning 
därav av undertecknas av delegaten och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill. 

 
Enligt reglementena får nämnderna även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Sådant direktiv gällande 
tecknande av kommunens bankkonton samt undertecknande av checkar och växlar fattade 
kommunstyrelsen beslut om den 29 mars 2017 § 72. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunstyrelsens vice ordförande i förening med ekonomichef eller redovisningschef. 
 
Beslutet träder ikraft den 1 oktober 2021. Vid ikraftträdandet upphävs kommunstyrelsens 
beslut från den 29 mars 2017 § 72. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunens bank- och girokonton tecknas av kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunstyrelsens vice ordförande i förening med ekonomichef eller redovisningschef. 
 
Beslutet träder ikraft den 1 oktober 2021. Vid ikraftträdandet upphävs kommunstyrelsens 
beslut från den 29 mars 2017 § 72. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut från den 29 mars 2017 § 72 
 

Skickas till 
Akten 
Ekonomi 
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§ 291/21 KS/2021/0298/014 

Svar på remiss från Region Stockholm - Kollektivtrafikplan 
2050 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget, detta med revideringen att omformulera 

det fjärde stycket på sida två till:  
Vad gäller tvärresor och buss ser vi på sikt att dessa bör förstärkas mot Södertälje. Enligt den 
avsiktsförklaring som upprättats mellan Nynäshamns kommun, Botkyrka kommun, Trafikverket samt 
Trafikförvaltningen Region Stockholm för ÅVS väg 225 bör åtgärder som gör väg 225 mer 
framkomlig vänta tills Tvärförbindelse Södertörn har öppnat. Detta eftersom framkomlighetsåtgärder 
skulle gynna den tunga lastbilstrafiken ytterligare. Samtidigt behöver åtgärder för höjande av 
trafiksäkerheten för kollektivtrafikens oskyddade trafikanter prioriteras, där säkerheten vid 
hållplatser är ett exempel på åtgärd då den tunga lastbilstrafiken ökat på väg 225. 

3. Yttranden från Socialdemokraterna och Sorundanet Nynäshamns kommunparti om 
kollektivtrafikplan 2050 biläggs kommunens yttrande. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in Socialdemokraternas yttrande om kollektivtrafikplan 2050 vilket biläggs 
protokollet som bilaga A. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in Sorundanet Nynäshamns kommunpartis yttrande om kollektivtrafikplan 
2050 vilket biläggs protokollet som bilaga B. 

Föredragning 
Trafikstrateg Isa Eriksson föredrar ärendet. 

Ärendet 
Planen ska ge berörda planeringsaktörer en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga 
behov. Därmed kan planen fungera som underlag till regionens åtgärdsvals- och  
investeringsprocess eller den kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar.  

Syftet med kollektivtrafikplanen är att:  

• Ge en tydlig målbild för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län. Planen ska belysa 
kollektivtrafikens utveckling utifrån ett systemperspektiv och visa hur kollektivtrafiken bör 
planeras för att nå de regionala målen i RUFS 2050 och i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län.  

• Bidra till ökad kunskap om regionens behov av kollektivtrafik, vilka omvärldsfaktorer som 
påverkar kollektivtrafikens utveckling och vilka konsekvenser som planeringen medför.  

• Bidra till en målstyrd planering av Trafikförvaltningens verksamhet, men även tydliggöra 
roller och ansvar för andra planeringsaktörer.  

Regionen vill ha särskilt ha svar på följande frågeställningar: 

• Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt inriktning  
relevanta?  

• Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra planen?  
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• Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att stärka 
genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?  

Behovsbilder presenteras för länets olika delar och vad gäller östra Södertörn tar bland annat upp 
att Gullmarsplan är en viktig bytespunkt för sektorn då den utgör målpunkten för majoriteten av 
busstrafiken. Även pendeltågssystemets hårda belastning längre in i systemet (mellan Älvsjö och 
Odenplan i huvudsak) tas upp vilket kommer att påverka resenärer från Haninge, Nynäshamn och 
östra Huddinge. Planen anger att snabbpendeltågen till Nynäshamn är viktiga för att uppnå 
restidsmålen mot City. Relationer med ett stort resande och låg kollektivtrafikandel, är resor med 
målpunkt på östra Södertörn. I övrigt finns ett stort bilresande mot Stockholm söderort samt till 
arbetsplatserna i Flemingsberg. 

Planen presenterar en rad mängd åtgärdsförslag vilka bygger på målstandarder för bland annat 
framkomlighet, regularitet med mera. I slutet av planen återfinns en lång lista på åtgärder per 
trafikkoncept till 2030 och till 2050. Nedan lyfts två exempel som berör pendeltåget: 

Till 2030 finns bland annat åtgärd 1 Pendeltåg-och regionaltåg - Ökat turutbud från 16 till 20 tåg i 
timmen i pendeltågstrafiken. Denna åtgärd är utredd inom ÅVS pendeltågssystemet tillsammans 
med Trafikverket och utöver trimningar av systemet kan vissa kapacitetsutbyggnader av 
infrastrukturen vara nödvändiga men behöver utredas vidare.  

Till 2050 finns bland annat åtgärd 69 Pendeltåg-och regionaltåg - Ökat turutbud från 20 till 24 tåg 
per timme i pendeltågstrafiken samt nya stationer i Huvudsta och Solvalla. Åtgärden beskrivs 
närmare som att 24-tågsupplägget möjliggör för de nya stationerna Huvudsta och Solvalla men 
kräver en omläggning av tidtabellssystemet för pendeltågstrafiken och eventuellt utveckling av 
dubbelspår på delar eller hela Nynäsbanan. Åtgärden behöver utredas vidare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Anta bilagan kommunens yttrande som sitt eget.  

 

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

Yrkanden 
Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
omformulering av fjärde stycket på sida två i kommunens yttrande: 
Vad gäller tvärresor och buss ser vi på sikt att dessa bör förstärkas mot Södertälje. Enligt den 
avsiktsförklaring som upprättats mellan Nynäshamns kommun, Botkyrka kommun, Trafikverket samt 
Trafikförvaltningen Region Stockholm för ÅVS väg 225 bör åtgärder som gör väg 225 mer 
framkomlig vänta tills Tvärförbindelse Södertörn har öppnat. Detta eftersom framkomlighetsåtgärder 
skulle gynna den tunga lastbilstrafiken ytterligare. Samtidigt behöver åtgärder för höjande av 
trafiksäkerheten för kollektivtrafikens oskyddade trafikanter prioriteras, där säkerheten vid 
hållplatser är ett exempel på åtgärd då den tunga lastbilstrafiken ökat på väg 225. 
 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Bengt-Göran Petterssons (KD) ändringsyrkande samt yrkar att 
Socialdemokraternas yttrande om kollektivtrafikplan 2050 ska biläggas kommunens yttrande. 

Lena Dafgård (SN) yrkar att Sorundanet Nynäshamns kommunpartis yttrande om kollektivtrafikplan 
2050 ska biläggas kommunens yttrande. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga Kommunens yttrande 
Kollektivtrafikplan 2050 remiss 
Remissmissiv Kollektivtrafikplan 2050 
Södertörnsgemensamt yttrande Kollektivtrafikplan 2050 
 

Skickas till 
Akten 
Region Stockholm 
Södertörnskommunerna 
Handläggare 
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§ 292/21 KS/2021/0289/519 

Svar på remiss från Region Stockholm - Sjötrafikutredning del 
1 version 2 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Ärendet 
Syftet med sjötrafikutredning del 1 är att utreda behovet av sjötrafik med planeringsår 2025 med en 
framåtblick på cirka 10 år. Den första remissutgåvan av sjötrafikutredningen utgick ifrån två 
utredningsalternativ som nu har arbetats fram till ett sammanvägt alternativ vilket medför möjlighet 
att uppfylla Waxholmsbolagets breda uppdrag enligt ägardirektivet samt erbjuda en mer anpassad 
trafik för de fastboende i skärgården samtidigt som det nu föreslagna trafikalternativets principer 
erbjuder resurseffektivisering. 

I slutet återfinns förslag på hur ett fortsatt arbete kan ske med sjötrafiken. Detta innefattar till 
exempel att påbörja Sjötrafikutredning del 2 som ska utreda inriktningar av ett ändamålsenligt 
tonnage för sjötrafiken samt att Trafikförvaltningen bör tillsätta ett arbete för att säkra hela resan 
som bland annat innebär anpassning av tidtabeller mellan trafikslagen och minska restiden genom 
åtgärder i landtrafiken.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Beslutsunderlag 
Bilaga Kommunens yttrande 
Missiv remiss 2 Sjötrafikutredningen del 1  
Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2021 
Bilaga 1 Sjötrafikutredning Trafikförvaltningen 
Bilaga 2 Samrådsredogörelse remiss 2020 Sjötrafikutredningen 
Bilaga 4 Utkast replipunkter och bytespunkter 
 

Skickas till 
Akten 
Trafikförvaltningen Region Stockholm 
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§ 293/21 KS/2021/0301/530 

Svar på remiss från Region Stockholm - Riktlinje Trafikbryggor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Ärendet 
Bland annat arbetar trafikförvaltningen med utgångspunkt i att kollektivtrafiksystemet ska utvecklas 
utifrån behov av enkelhet och långsiktighet, hög tillförlitlighet, trygghet, komfort, turtäthet, snabba 
resor och bekväma byten.  

Det finns mer än 250 trafikbryggor registrerade som trafikeras av fartyg i linjetrafik från Landsort i 
söder till Arholma i norr. De allra flesta trafikbryggor har enskilda ägare och förvaltas oftast av olika 
samfällighetsföreningar eller andra sammanslutningar. Ett mindre antal ägs av kommuner. 
Trafikverket äger cirka 50 allmänna bryggor, som i regel är lite större och anslutna till det statliga 
vägnätet. Bryggornas karaktär varierar stort, från sådana med mycket få resenärer, till replipunkter 
med bytesfunktion till bryggor vid populära besöksmål. 

Det är viktigt att fartygsbryggorna utformas och utrustas med så korrekt standard som möjligt för 
att uppnå en god tillgänglighet och underlätta för alla resenärer som reser med den kollektiva 
sjötrafiken. En korrekt standard är även viktigt för säkerhet, framkomlighet och trivsel på bryggorna. 
Tillsammans bidrar bryggor och fartyg till en attraktiv kollektivtrafik.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som 
kommunens remissvar.  

Beslutsunderlag 
Bilaga Kommunens yttrande 
Missiv riktlinje trafikbryggor 
RiBrygga remissutgåva 
 

Skickas till 
Akten 
Trafikförvaltningen Region Stockholm 
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§ 294/21 KS/2021/0274/267B 

Nynäshamn 2:133, Nynäshamn – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av offentlig toalett 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Bedömning  
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 
tillgång till strandområdet inte försämras av åtgärden och påverkar inte heller bevarandet av goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Byggnaden placeras i anslutning till 
Strandvägen som använts som promenadstråk längs kustremsan, där allmän parkering finns och 
stranden även används som offentlig badstrand.  

Som särskilda skäl 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 promenadstråket och badstranden.  

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

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 
och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 9500 kr.  

Bilagor 
A. Översiktskarta 

Ärendet  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad om ca 8 m2. Byggnaden innehåller 
två toaletter varav en är anpassad för rörelsehindrade och placeras i anslutning till Strandvägen och 
badstrand. 

Förutsättningar 
Strandskydd och riksintressen 
Enligt Länsstyrelsens beslut ”Fastställelse av ändring av stadsplan” daterat 1981-02-02 gäller 
strandskydd inom platsmark i planområdets östra del, 7 kap 13 § MB. 

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 
- Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1, 2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt beaktas. 
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Planförutsättningar 
För aktuellt område gäller detaljplan S205, laga kraft 1981-02-02. 
 
Upplysningar 
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva 
beslutet. Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till 
länsstyrelsen. 

För att påbörja åtgärden förutsätts en prövning och beslut enligt PBL. 

För hantering av avloppsslam krävs tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.  

Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ KML inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 
Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny fornlämning om 
sådan skulle framkomma under åtgärdernas genomförande. 

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalk 1998:808 (MB), Lagen om 
kulturminnen m.m. (KML). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Beslutsunderlag 
1st ansökningsblankett, 1st situationsplan, 1st plan- och fasadritning, översiktskarta 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Skickas till 
Akten  
Sökanden  
Bygglovenheten 

Beslutet delges 
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor 

Kopia för kännedom 
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund 
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§ 295/21 KS/2021/0266/267B 

Västerby 1:53, Nynäshamn – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av offentlig toalett 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Bedömning  
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 
tillgång till strandområdet inte försämras av åtgärden och påverkar inte heller bevarandet av goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Byggnaden placeras i anslutning till ett område 
som använts som offentlig badstrand under lång tid.  

Som särskilda skäl 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. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 
och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 11500 kr.  

Bilagor 
B. Översiktskarta 

Ärendet  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad om ca 8 m2. Byggnaden innehåller 
två toaletter varav en är anpassad för rörelsehindrade och placeras i anslutning till en redan befintlig 
offentlig badplats. 

Förutsättningar 
Strandskydd 
Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 
Översiktsplanen antagen 2012 gäller för fastigheten.   

Upplysningar 
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 
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Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva 
beslutet. Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till 
länsstyrelsen. 

För att påbörja åtgärden förutsätts en prövning och beslut enligt PBL. 

För hantering av avloppsslam krävs tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.  

Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ KML inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 
Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny fornlämning om 
sådan skulle framkomma under åtgärdernas genomförande. 

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalk 1998:808 (MB), Lagen om 
kulturminnen m.m. (KML). 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Beslutsunderlag 
1st ansökningsblankett, 1st situationsplan, 1st plan- och fasadritning, översiktskarta 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Skickas till 
Akten 
Sökanden  
Bygglovenheten 

Beslutet delges 
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor 

Kopia för kännedom 
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund 
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§ 296/21 KS/2021/0275/267B 

Lövhagen 1:6, Nynäshamn – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av offentlig toalett 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Bedömning  
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 
tillgång till strandområdet inte försämras av åtgärden och påverkar inte heller bevarandet av goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Byggnaden placeras i anslutning till 
Strandvägen som använts som promenadstråk längs kustremsan, där stranden även används som 
offentlig badstrand.  

Som särskilda skäl 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 promenadstråket och badstranden.  

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

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 
och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 11500 kr.  

Bilagor 
C. Översiktskarta 

Ärendet  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad om ca 8 m2. Byggnaden innehåller 
två toaletter varav en är anpassad för rörelsehindrade och placeras i anslutning till Strandvägen och 
badstrand. 

Förutsättningar 
Strandskydd och riksintressen 
Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB. 

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 
- Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1, 2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt beaktas. 
- Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena på platsen. 
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Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 
Översiktsplanen antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten. 

Upplysningar 
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva 
beslutet. Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till 
länsstyrelsen. 

För att påbörja åtgärden förutsätts en prövning och beslut enligt PBL. 

För hantering av avloppsslam krävs tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.  

Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ KML inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 
Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny fornlämning om 
sådan skulle framkomma under åtgärdernas genomförande. 

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalk 1998:808 (MB), Lagen om 
kulturminnen m.m. (KML). 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  
Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Beslutsunderlag 
1st ansökningsblankett, 1st situationsplan, 1st plan- och fasadritning, översiktskarta 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § 
MB.  

- Marken byggnaden upptar får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Skickas till 
Akten  
Sökanden 
Bygglovenheten 
 

Beslutet delges 
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor 

Kopia för kännedom 
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbun 
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§ 297/21 KS/2021/0123/060 

Svar på motion - Bygga trappa och ramp vid Nynäsgårds 
station 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.   

Ärendet 
Motionen beskriver hur pendeltågsstationen vid Nynäsgård har fyra utgångar varav två har trappor. 
Men mot Centralgatan finns det inga trappor trots att behovet anses vara stort. Dagens väg är ej 
tillgänglig då den blir hal om det regnar eller är kallt. Detta innebär en risk för rullstolsbundna, 
föräldrar med barnvagn, äldre samt andra som måste ta sig till stationen den vägen på vintern eller 
under en regnig dag. Enligt motionären räcker inte sanden till på vintern. En brant stig finns vid 
vägen som används av barn och unga vilka riskerar allvarliga skador.  
 
Motionären föreslår med bakgrund av detta att Nynäshamns kommun bygger en trappa med ramp 
på den långa backen från Nynäsgårds station upp mot Centralgatan.  
 
Nynäshamns kommun ska vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt oavsett ålder, kön eller 
funktionsvariation. Förvaltningen håller med om att det är viktigt att det ska vara enkelt och säkert 
att ta sig till och från pendeltåget. Tillgänglighetsperspektivet är viktigt att ta hänsyn till för att alla 
ska kunna ta sig runt i sin närmiljö och använda sig av kollektivtrafiken oavsett eventuella 
funktionshinder. 
 
Förvaltningen har inhämtat synpunkter från samhällsbyggandsförvaltningen i frågan. En trappa och 
ramp på den aktuella platsen har behandlats i planärendet för Kullsta 2 m.fl. I planbeskrivningen för 
dp 870 Kullsta 2 m.fl. finns det illustrationer med trappa och tillhörande ramp vid backen som går 
upp mot Centralgatan. I gestaltningsprogrammet beskrivs trappan/rampen utförligare. Därmed har 
idén om en trappa och ramp på platsen som föreslås i motionen funnits tidigare och även 
behandlats i planärendet för Kullsta 2 m.fl. Motionens förslag är därmed förenliga med 
intentionerna för dp 870. 
 
Med bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bör anses som besvarad då frågan 
hanteras inom detaljplanearbetet för Kullsta 2 m.fl. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.   

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad eller bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 
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Beslutsunderlag 
Motion beträffande att bygga trappa och ramp vid Nynäsgårds station 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 298/21 KS/2021/0195/060 

Svar på motion – Gång- och cykelväg genom skogen från 
området Sandhamn till Strandvägen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att synpunkterna 
tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och mobilitetsstrategi 
för Nynäshamns kommun.  

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

Ärendet 
Motionen beskriver hur det i dagsläget finns ett par tusen invånare i Sandhamn och fler bostäder 
planeras. Ett par hundra meter bort ligger havet dit man kan ta sig genom skogen på slingrande 
djurstigar. För cyklister, personer med barnvagn eller rullstol eller av annan anledning inte kan ta  
sig fram i skogsterräng blir det en lång omväg för att ta sig till Strandvägen. Enligt motionen måste 
man då runda NSS eller ta sig till Hamnvik för att därefter ta en lång och farlig väg till Lövhagen då 
vägen saknar avdelad gång- och cykelbana. Även de som saknar bil måste ta den långa omvägen  
då kommunikationer närmare saknas.  
 
Gång- och cykelväg på föreslagen plats ger fler möjlighet att ta del av det som Strandvägen 
erbjuder samt gynnar folkhälsan. En asfalterad gång- och cykelväg föreslås anläggas mellan till 
exempel busshållplats Sjögången genom skogen till Strandvägen. Då lokalbussarna 854 och 858 
stannar vid Sjögången ger det även möjlighet för fler än boende i Sandhamn att ta sig till 
Strandvägen.   
 
Motionen föreslår att Nynäshamns kommun verkar för en gång- och cykelväg mellan området 
Sandhamn och Strandvägen där ena änden bör vara i närheten av busshållplats Sjögången.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att synpunkterna 
tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och mobilitetsstrategi 
för Nynäshamns kommun.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom att synpunkterna 
tas om hand inom arbetet med gång- och cykelplanen som är del av Trafik- och mobilitetsstrategi 
för Nynäshamns kommun.  
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad eller bifall till motionen. 



 

PROTOKOLL Sida 35(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Beslutsunderlag 
Motion – Gång och cykelväg genom skogen från området Sandhamn till Strandvägen 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 36(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 299/21 KS/2021/0125/060 

Svar på motion om investering i "lyktstolpsladdning" i orterna 
Ösmo och Nynäshamn 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

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

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har inkommit med en motion som föreslår att en 
övergripande undersökning av möjligheter och utmaningar för ”lyktstolpsladdning” för elbil ska 
genomföras för områden med flerbostadshus i orterna Ösmo och Nynäshamn. Bakgrunden till 
förslaget är att partiet bedömer att användar-, miljö- och samhällsnyttan med lyktstolpsladdning på 
dessa platser är stor och att sådan laddning ger fler möjlighet att använda elbil.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.    

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Motion rörande investering i lyktstolpsladdning i orterna Ösmo och Nynäshamn. 

Skickas till 
Akten   
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PROTOKOLL Sida 37(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 300/21 KS/2020/0492/060 

Svar på motion om att Nynäshamns medborgare behöver en 
värdig och modern politisk styrning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
En motion har den 1 december 2020 inkommit från Emma Solander (MP). Motionen handlar om 
utformningen av den kommunala organisationen. Motionären anför att kommunallagen lämnar stor 
frihet till kommunerna att utforma sin organisation, varför organisationen bör anpassas till ett 
modernt sätt att styra. Motionären föreslår fullmäktige besluta följande. 
 

- Kommunfullmäktige påbörjar ett förändringsarbete och en översyn av den politiska 
organisationen med syfte att skapa en snabbare, bättre och mer modern, processorienterad 
politisk organisation. En politisk organisation som med väl fungerande demokratiska 
processer kan möta framtidens utmaningar – och som kan tillgodose såväl medarbetarnas, 
medborgarnas och företagarnas behov. 
 

- Upphöra med den process med omval mitt i en mandatperiod av politiska poster, och låta 
en hel mandatperiods politiska organisation få ta ansvar. 
 

- Tillsätta en tillfällig beredning med två personer från varje parti som får i uppdrag att 
genom en bred dialog med långsiktigt perspektiv, omvärldsorientera, analysera och komma 
med ett förslag på ny politisk organisation till kommunfullmäktige innan sommaren 2021.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anse motionen om att Nynäshamns medborgare behöver en värdig och modern politisk 
styrning besvarad. 

 

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

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Motion, KS/2020/0492/060-1 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 38(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 301/21 KS/2021/0197/060 

Svar på motion om att göra valborgsmässofirandet i 
Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att i samarbete med scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna 
valborgsmässofirandet på ny plats. 
 

Ärendet 
2021-03-26 inkom en motion från Gill Lagerberg (S) om valborgsmässofirandet i Nynäshamns 
kommun. Förslaget i motionen är att Nynäshamns kommun i samverkan med aktuella föreningar ska 
verka för en flytt av valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort till en mer jämlik och tillgänglig 
plats. Anledningen till förslaget är att det valborgsmässofirande på Lövhagen som idag arrangeras 
tillsammans med scouterna i Nynäshamn inte anses vara tillgängligt för de som saknar bil. Vid resa 
med buss behöver man gå en längre sträcka för att komma fram till platsen för brasan. 
 
Motionen skickades 2021-04-15 på remiss till kultur- och fritidsnämnden som besvarade remissen 
2021-06-14 § 71. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att Lövhagen inte är fullt ut tillgänglig, 
detta även om exempelvis Lövhagens parkering skulle få en busshållplats. Att anordna 
valborgsmässofirande vid exempelvis Svandammsparken eller Estö kan vara ett mer tillgängligt 
alternativ. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta att kultur- 
och fritidsnämnden i samarbete med scouterna i Nynäshamn, ska utreda möjligheten att anordna 
valborgsmässofirandet på ny plats.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att i samarbete med scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna 
valborgsmässofirandet på ny plats. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att i samarbete med scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna 
valborgsmässofirandet på ny plats. 
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Beslut kultur- och fritidsnämnden 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsavdelningen 
 

Skickas till 
Akten 
 



 

PROTOKOLL Sida 39(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302/21 KS/2018/0445/061 

Svar på medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i 
Nynäshamn 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31 anses medborgarförslaget om en 
bastu vid havet besvarat. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom den 7 november 2018 om byggande och drivande av en lokal bastu i 
närhet till havsbad på Lövhagen. Förslagsställarna anser att det borde finnas en bastu med tillgång 
till havsbad som är öppen för allmänheten året runt i tätorten Nynäshamn. 
 
Genom medborgarförslaget önskar förslagsställarna besked från kommunen om i vilken utsträckning 
kommunen är beredd att medverka till att en bastu på Lövhagen förverkligas. Förslagsställaren 
önskar kommunens ställningstagande gällande följande frågor: 

1. Godkänner kommunen den föreslagna placeringen av bastun? 
2. Är kommunen beredd att samverka med föreningen för att förverkliga idén? 
3. Är kommunen villig att medverka i finansieringen av bastun tillsammans med andra 

organisationer, exempelvis EU-fonder och privata aktörer? 
4. Är kommunen beredd att bekosta anläggningen men överlämna ansvaret för drift till 

föreningen mot ersättning? 
 
När det gäller medborgarförslagets första punkt, om godkännande av placering, får inte fullmäktige 
ge samhällsbyggnadsnämnden instruktioner i bygglovsfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 
sitt reglemente fullgöra de uppgifter som enligt plan- och bygglagen ankommer på kommunen, med 
undantag för de uppgifter som ankommer på kommunstyrelsen. Med anledning av detta kan 
fullmäktige uttala sig om lämpligheten/viljan att utreda placering av bastu på en viss plats, men om 
frågan ska tolkas som att förslagsställaren vill ha ett bindande besked om byggnation får ske på viss 
plats är detta inte möjligt eftersom bygglovsfrågor är förbehållna samhällsbyggnadsnämnden.    
 
Gällande den fjärde punkten kan ett upplägg där driften överlämnas till en förening mot ersättning 
utgöra ett kontrakt som ska upphandlas enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, 
eller kommunens riktlinjer för upphandling. Kontraktsvärdet styr hur förfarandet kan ske, men 
oavsett kontraktsvärde ska de grundläggande principerna för upphandling beaktas. Det är därför 
inte möjligt att i nuläget ta ställning till frågan om kommunen är beredd att överlåta till en viss 
förening att sköta driften mot ersättning. 
 
När det gäller den andra och tredje frågan har kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 
under våren 2021 beslutat att ge kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen i 
uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen. Framtagandet av en utvecklingsplan har sin 
grund i det stora engagemang för området som finns bland både förtroendevalda, invånare, företag 
och organisationer för hur området ska utvecklas. Genom utvecklingsplanen ska det tas ett samlat 
grepp kring frågan om hur Lövhagen ska utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett friluftsområde 
med hög kvalitet. I arbetet med utvecklingsplanen ska frågan om bastu beaktas. 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 40(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31 anses medborgarförslaget om en 
bastu vid havet besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31 anses medborgarförslaget om en 
bastu vid havet besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget, KS/2018/0445/061-1  
Kommunfullmäktiges beslut från den 15 oktober 2020 § 102 
Kommunfullmäktiges beslut från den 12 december 2018 § 205 
Kultur- och fritidsnämndens beslut från den 4 november 2019 § 66 
Kultur- och fritidsnämndens beslut från den 23 september 2019 § 53 
Kommunstyrelsens beslut från den 21 januari 2021 § 22 
Kommunstyrelsens beslut från den 31 augusti 2021 § 266 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 41(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 303/21 KS/2021/0234/061 

Svar på e-förslag berörande Lövhagen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Noterar e-förslagen om Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat samt upprustning av 
motionsspår på Lövhagen 

2. Hantera förslagen inom projektet Utveckling av Lövhagen (KS/2021/0209/000) 
3. E-förslaget ska anses besvarat. 

 

Ärendet 
Lövhagen är ett populärt friluftsområde i kommunen. Flera e-förslag om att utveckla området har 
inkommit till kommunen.  

På kommunstyrelsen sammanträde den 29 april 2021 (KS/2021/0210/000) så beslutades det om att 
kommunstyrelseförvaltningen i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en Utvecklingsplan för Lövhagen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Noterar e-förslagen om Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat samt upprustning av 
motionsspår på Lövhagen 

2. Hantera förslagen inom projektet Utveckling av Lövhagen (KS/2021/0209/000) 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Noterar e-förslagen om Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat samt upprustning av 
motionsspår på Lövhagen 

2. Hantera förslagen inom projektet Utveckling av Lövhagen (KS/2021/0209/000) 
3. E-förslaget ska anses besvarat. 

 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Fortsätta utveckla Lövhagens naturreservat (KS/2021/0217/061) 
E-förslag – Upprustning av motionsspåren på Lövhagen (KS/2021/0234/061) 
Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Lövhagen (KS/2021/0210/000) 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Mark- och exploateringschef  
Kultur- och fritidsförvaltningen  
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§ 304/21 KS/2021/0019/109 

Inkomna e-förslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Bygg ett äldreboende i Stora Vika 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 2 augusti – 22 augusti 2021. 
E-förslaget har varit publicerat under 3 månader och fått 30 röster eller fler. Kommunstyrelsen 
beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget eller ej.  
 
E-förslaget innehåller följande information och förslag: 
 

1. Bygg ett äldreboende i Stora Vika 
Se över möjligheten att bygga ett äldreboende i Stora Vika, för att ge våra äldre möjligheten 
att fortsatt bo kvar "hemma" i sin hemort även när det ej klarar av att bo på egen hand. 

 
Förutom att det äldre får bo kvar, så skapar det även arbetsmöjligheter i Stora Vika, vilket 
skulle gynna såväl Stora Vika, som kommunen. Äldreboendets personal skulle även kunna 
sköta om hemtjänsten för det som bor i närområdet. 
  
Förslagsvis skulle man kunna köpa loss mark med utsikt över idrottsplatsen, vid korsningen 
Marstavägen/ladbacksvägen alt. dungen vid Ladbacksvägen/Myrbacksvägen. 
Antal röster: 33 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Bygg ett äldreboende i Stora Vika 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Bygg ett äldreboende i Stora Vika 
 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Bygg ett äldreboende i Stora Vika 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
Akt KS/2021/0386/061 
Ansvarig avdelning 
kansli@nynashamn.se 
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§ 305/21 KS/2021/0019/109 

Rapport obesvarade motioner 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 
22 februari 2021. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där 
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av 
kommunstyrelsen inom ett år. 
 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 
 
KS/2019/0438/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående 
alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad 
behandling i kommunstyrelsen i november 2021.  
 
KS/2020/0199/060 
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en 
motion om framtidens äldreomsorg. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har 
har avgett yttranden över motionen. Kommunfullmäktige har 2021-06-09, § 117, beslutat 
återremittera förslag till svar på motionen. Kommunstyrelseförvaltningen har översänt en begäran 
om klargörande från motionärerna om motionen.  
 
KS/2020/0251/060 
Donald Löfving (SD), Johan Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med 
en motion om att prioritera och ge plats för äldrefrågor. Socialnämnden har avgett yttrande över 
motionen.  Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad behandling i kommunstyrelsen 
i oktober 2021. 
 
KS/2021/0124/060  
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion om belysning på 
lekplatsen ”Höjden”.  Samhällsbyggnadsnämnden har avgett yttrande över motionen. 
Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2021/0194/060 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om flytt av ändhållplats för buss 861 
mellan Nynäshamn och Stockholm. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2021/0196/060 
Gill Lagerberg (S) har den 26 mars 2021 väckt en motion om gång- och cykelväg Hamnvik-
Lövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2021/0316/060 
Emma Solander (MP) har den 28 april 2021 väckt en motion om prioriteringar av gång- och 
cykelvägar i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
 



 

PROTOKOLL Sida 44(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021/0272/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 16 maj 2021 väckt en motion om råd och inspiration 
för de som vill bygga på landet. Motionen har remitterats för yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
KS/2021/0283/060 
Emma Solander (MP) har den 19 maj 2021 väckt en motion om provisorisk lösning längs landsväg 
225. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.  
 
KS/2021/0347/060 
Emma Solander (MP) har den 23 juni 2021 väckt en motion om att informationsskyltar om 
nedskräpning sätt upp på strategiska platser i Nynäshamns kommun. Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
KS/2021/0391/060 
Janice Boije Junerud (S) har den 10 augusti 2021 väckt en motion om att skapa möjligheter för 
politiker och tjänstemän att delta i möten digitalt på distans fortsättningsvis när pandemin är över.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 306/21 KS/2021/0019/109 

Rapport obesvarade medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Enligt 32 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa 
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den 
31 december 2020. Kommunfullmäktige har 2020-09-17 § 90 beslutat att under en prövotid av ett 
år införa e-förslag som ersatt medborgarförslag. 

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 
KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till 
sjukhuset. Inkom 2018-08-14 

KS/2019/0478/061 Medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem 
med redskap. Inkom 2019-10-29. 

Barn- och utbildningsnämnden 
KS/2020/0365/061 Medborgarförslag om inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. Inkom 2020-08-
28. 

KS/2020/0366/061 Medborgarförslag om upprättande av en Lärmiljöfond. Inkom 2020-08-28. 

Socialnämnden 

KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom 2017-07-19 

KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som 
vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29. 

KS/2020/0425/061 Medborgarförslag om lågtröskelboende för klienter med samsjuklighet. Inkom 
2020-10-09.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
KS/2019/0252/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom 
2019-05-07. 

KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom 
2019-08-14.  

KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta 
ses över. Inkom 2019-08-22. 

KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och 
skateboardrampen i Stora Vika. Inkom 2019-10-09. 

KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om informationsskylt till gångtrafikanter på Strandvägen. 
Inkom 2019-12-20. 
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KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom 
2019-12-03.  

KS/2019/0544/061 Medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Inkom 2019-
12-13.  

KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – 
Frejgatan. Inkom 2020-01-03.  

KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför 
förskolan vid församlingshemmet. Inkom 2020-01-27. 

KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna längs 
gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18. 

KS/2020/0160/061 Medborgarförslag om att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till 
Sjötelegrafen. Inkom 2020-03-04.  

KS/2020/0166/061 Medborgarförslag om att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och 
Fredsgatan till någon form av väg för motorfordon. Inkom 2020-03-12. 

KS/2020/0279/061 Medborgarförslag om att parkeringsplatsen på Ringvägen/Strandvägen görs 
mindre. Inkom 2020-06-11 

KS/2020/0303/061 Medborgarförslag om att upprätta en skyddsväg mellan Utsiktsvägen och 
Vårfruvägen. Inkom 2020-06-23. 

KS/2020/0339/061 Medborgarförslag om att installera farthinder på vissa delar av Ringvägen. Inkom 
2020-08-03.  

KS/2020/0396/061 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn. Inkom 
2020-09-17. 
 
KS/2020/0410/0611 Medborgarförslag om att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på 
Heimdal. Inkom 2020-09-29.  
 
KS/2020/0423/061 Medborgarförslag om parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. Inkom 
2020-10-08. 
 
KS/2020/0424/061 Medborgarförslag om att separera gång/cykelbana och bilväg på 
grusvägsförlängningen av Grönviksvägen. Inom 2020-10-09.  
 
KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i 
Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.  
 
KS/2020/0483/061 Medborgarförslag om at ordna en tävling om att designa 
”Nynäshamnssoptunnan”. Inkom 2020-11-24.  
 
KS/2020/0490/061 Medborgarförslag om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen 
och Aktervägen. Inkom 2020-11-30.   
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 307/21 KS/2021/0008/102 

Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.   

Ärendet 
Johnny Edholm (S) har hemställt om att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen har 2021-01-21, § 9, valt ledamöter och ersättare 
i rådet för funktionshinderfrågor. Johnny Edholm är vald som representant för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Entlediga Johnny Edholm (S) från uppdraget som ledamot i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 

2. Till ny ledamot i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor utse    
 

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

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-21 § 9, val av ledamöter i rådet 
Avsägelse av uppdrag  
 

Skickas till 
Akten 
J Edholm 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
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§ 308/21 KS/2021/0003/002 

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in en protokollsanteckning som biläggs protokollet som bilaga D. 

Protokollsanteckningar 
Patrik Isestad (S) lämnar in följande protokollsanteckning: 
Det moderata kommunalrådet Harry Bouveng tillsammans med en minoritet av andra partier var 
tidigare upprörda för att Socialdemokrater, Sorundanet Nynäshamns kommunparti och Miljöpartiet 
med flera i en majoritet valde att värna Muskan och strandskyddet. Socialdemokraterna valde i 
dåvarande miljös- och samhällsbyggnadsnämnden att rösta efter förvaltningens förslag till beslut, då 
detta var väl underbyggt och stämmer väl med syften till Strandskyddslagstiftningen. Muskan är 
särskilt skyddsvärd och har utökat strandskyddet från 100 meter från strandlinjen till 300 meter. 
Trots beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överklagade Moderaternas kommunalråd 
ärendet till länsstyrelsen som nu har avslagit begäran. Under dagens kommunstyrelse den 23 
september 2021, överklagar 1:e vice ordförande tillika liberalernas kommunalråd länsstyrelsens 
beslut till mark- och miljööverdomstolen utan att kommunstyrelsen fått tagit ställning i frågan. 
  
Socialdemokraterna ställer sig även frågande till om beslutet var i tidsnöd att ett ordförande beslut 
var nödvändigt? Dagen när överklagan undertecknades (9/9 -2021) genomfördes kommunstyrelsens 
arbetsutskott utan att överklagan behandlades. Varför är det 1:e vice ordförande som undertecknat? 
Har Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng förklarat sig jävig bör det dokumenteras. Finns 
det jävsförhållande är det första överklagandet ogiltigt. 1:e vice ordförande inträder i tjänst när 
ordförande har förhinder att utföra sitt uppdrag.  
 
Socialdemokraterna står inte bakom överklagandet.   

Ärendet 
KS/2018/0124/259-15 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande har beslutat om överklagande av länsstyrelsens beslut i 
ärende 505-14348-2019 att avslå överklagan om strandskyddsdispens för fastigheten Körunda 1:1. 
Beslutet är fattat med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725) samt kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
KSFA/2021/0110/289-2 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för företagshälsovård i Nornan 32.  
 
KSFA/2021/0110/289-3 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för HR avdelningen fackexpedition i Nornan 32. 
 
KSFA/2021/0110/289-4 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för socialförvaltningen i Nornan 32. 
 
 
KSFA/2021/0110/289-5 
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Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för socialförvaltningen daglig verksamhet i 
Nornan 32. 
 
KSFA/2021/0110/289-6 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för barn- och utbildningsförvaltningen 
Träningsskolan Idun i Nornan 32. 
 
KSFA/2021/0110/289-7 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för barn- och utbildningsförvaltningen 
Träningsskolan Idun i Nornan 32. 
 
KSFA/2021/0110/289-8 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för socialförvaltningen familjerådgivning i 
Nornan 32.  
 
KSFA/2021/0110/289-9 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för barn- och utbildningsförvaltningen för 
mottagning kontor i Nornan 32.  
 
KSFA/2021/0110/289-10 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för socialförvaltningen för rådgivning öppenvård 
i Nornan 32. 
 
KSFA/2021/0110/289-11 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för lokal för barn- och utbildningsförvaltningen för 
Campus Nynäshamn i Nornan 32. 
 
KSFA/2021/0110/289-12 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för barn- och utbildningsförvaltningen för Campus 
Nynäshamn i Nornan 32. 
 
KSFA/2021/0110/289-13 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för socialförvaltningen Aktivitetshuset Idun i Nornan 32.  
 
KSFA/2021/0110/289-14 
Fastighetschefen har tecknat hyreskontrakt för barn- och utbildningsförvaltningen Familjecentral i 
Nornan 32.  
 
KSFA/2021/0212/299-1  
Tf fastighetschefen har avgett förslag till fastighetsägaren om att ge förvaltaren i uppdrag att 
påbörja ett utredningsuppdrag samt en förstudie av ytterligare PCB sanering samt fönsterbyte i 
fasigheten Nornan 32.  
 
KSFA/2021/0211/299-1 
Tf fastighetschefen har avgett förslag till fastighetsägaren om att ge förvaltaren i uppdrag att 
påbörja ett utredningsuppdrag samt förstudie för Nornan 32, gällande samtliga vatten- och 
avloppsstammar. 
 
KSFA/2021/0210/299-1 
Tf fastighetschefen har avgett förslag till fastighetsägaren om att ge förvaltaren i uppdrag att 
påbörja ett utredningsuppdrag samt förstudie för Nornan 32 takrenovering. 
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KS/2021/0363/253-2 
Exploateringschefens beslut att avslå ansökan om köp av mark tillhörande del av Körunda 1:1 för 
ändamålet privatbostad.  
 
KSFA/2021/0199/292-1 
Kommundirektörens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram Sunnerbyhallen 
ventilationsbyte och nytt fläktrum. 
 
KSFA/2021/0200/291-1 
Kommundirektörens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram belysningsbyte på 
Viaskolan.  
 
KSFA/2021/0206/290-1 
Fastighetschefens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – förskola 
2021 för att komplettera staketet på Hallängens förskola.  
 
KSFA/2021/0214/296-1 
Fastighetschefens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – skola 2021 
för att finansiera förråden på Gröndalsskolan. 
 
KSFA/2021/0207/291-1 
Fastighetschefens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler – planerat 
underhålla 2021 för att lägga om taket på Fagerviks skola.  
 
MSN/2020/0614/292-19 
Fastighetschefens beslut om hyresnedsättning med anledning av Covid-19, hyresgäst för 
bowlinghallen.  
 
KSFA/2021/0201/291-1 
Kommundirektörens beslut om reinvesteringar/underhåll inom budgetram, byte av 
belysningsarmaturer på Svandammsskolan.  
 
KS/2021/0065/024-4 
Ekonomichefen beslut om avskrivning av fordran.  
 
KS/2021/0411/261 
Exploateringschefen har tecknat avtal om anläggningsarrende, parkering del av Nynäshamn 
Skogshyddan 13, arrendator Skärgårdshotellet i Nynäshamn AB.  
 
KSFA/2021/0220/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvestering/underhåll inom budgetram – 
Utbyte av passage- och larmsystem Fjärdens förskola.  
 
KSFA/2021/0222/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
Utbyte av passage- och larmsystem till Svandammsskolans idrottshall.  
 
KSFA/2021/0219/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om investeringar/underhåll inom budgetram – 
Utbyte av passage- och larmsystem på Sandskogens förskola. 
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KSFA/2021/0224/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
omasfaltering på Breddals förskola.  
 
KSFA/2021/0225/293-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
omasfaltering på Tallåsens äldreboende.  
 
KSFA/2021/0213/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
altanrenovering Sunnerbo etapp 2.  
 
KSFA/2021/0202/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
uppkoppling styr på Fagerviks skola. 
 
KSFA/0217/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
utbyte av elcentraler på Svandammsskolan.  
 
KSFA/2021/0205/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
byte av belysning på Skogsnibble förskola.  
 
KSFA/2021/0216/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
utbyte av brandlarmscentral på Segersängs förskola.  
 
KSFA/2021/0223/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvesteringar/underhåll inom budgetram – 
omasfaltering på Vanstastugans förskola. 
 
KS/2021/0334/050-1 
Kommundirektören har tecknat avtal om chefs- och ledarskapsstöd. 
 
KS/2021/0212/001-14 
Kommundirektören har tecknat avtal med Polia Interim Management om interim planeringschef.  
 
KSFA/2021/0226/293-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvestering/underhåll inom budgetram – 
byte av brandlarmskomponenter på Rosengården. 
 
KSFA/2021/0228/293-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningen har beslutat om reinvestering/underhåll inom budgetram – 
byte brandlarmskomponenter på Sunnerbo. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 §§ 169–196 och                                  
2021-09-09 §§ 194–222. Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskotts protokoll         
2021-08-23 §§ 28-34. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut - KS/2018/0124/259-15 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 309/21 KS/2021/0034/008 

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

Ärendet 
Konferens Hur planerar vi för framtidens samhälle?  26 oktober 9–15, inbjudan genom Dagens 
samhälle konferens. 
 
Konferens Mot väpnat våld i Sverige, 3–4 november, www.bravetalk.se  
 
SKR webbinarium Hot och hat mot förtroendevalda, 10 november 10.00-11.00 
 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  

http://www.bravetalk.se/
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§ 310/21  

Ekonomi - information 
Ekonomichef Dan Olén informerar om att utskick av delårsbokslutet sker idag och att det är 
temadag inom området den 30e september. Ekonomiavdelningen analyserar just nu de 
förutsättningar som budgeten bygger på och planerar att återkomma med ärende till 
kommunstyrelsen i november.  
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§ 311/21  

Lagring utanför EU av personuppgifter - information 
Kanslichef Christian Wigren och utvecklingschef Petra Kålbäck informerar om lagring utanför EU av 
personuppgifter, så kallad tredjelandsöverföring.  
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§ 312/21  

Vision 2040 - information 
Utvecklingschef Petra Kålbäck informerar om att på temadagen den 30 september kommer 
information ges om Vision 2040.   
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§ 313/21  

Presentation Ösmo - lägesrapport samhällsbyggnadsprojekt 
Huvudprojektledare Amalia Tjärnstig och planarkitekt Staffan Ahlstedt ger lägesrapport för 
samhällsbyggnadsprojekt Ösmo.  
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§ 314/21  

Näringslivsfrågor 
Näringslivsexpert Carl Bergkvist och chefsekonom Stefan Westerberg från Stockholms 
handelskammare informerar om handelskammarens uppdrag samt om Stockholmsbarometern för 
andra kvartalet 2021.  
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§ 315/21  

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om att: 

• Smittan har avstannat på skolorna.  
• Covidavdelningen på Rosengården har åter öppnat, personerna på avdelningen har nu 

börjat friskna till. 
• Personer i åldern 12–15 år ska erbjudas vaccination, arbetet med det sker bland annat i 

kommunikation med regionen och elevhälsan.  



 

PROTOKOLL Sida 61(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 316/21  

Nästa sammanträde 30 september klockan 09.00 - temadag 
Nästa sammanträde är den 30 september och är en temadag med temat budget och Vision 2040.  



 

PROTOKOLL Sida 62(62) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 317/21  

Övriga frågor 
1. Väckt ärende om Utsikten 
Patrik Isestad (S) undrar när det väckta ärendet om Utsikten kommer behandlas på 
kommunstyrelsen. Kanslichef Christian Wigren svarar att ärendet kommer upp på nästa 
sammanträde med arbetsutskottet. 

2. Information om näringslivsklimatet 
Patrik Isestad (S) önskar information om näringslivsklimatet. Mikael Persson (L) informerar om 
resultatet på den senaste undersökningen av näringslivsklimatet. Persson (L) har lagt fram ett 
ordförandeförslag om att näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen ska sammanställa framlagda 
förbättringsförslag samt se om man kan förstärka konceptet ”En väg in”. I arbetet med näringslivs- 
och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan kommer de utgå från en omfattande idéprocess 
där ledamöter, ersättare och tjänstepersoner involveras. 

3. Fråga om ordförandebeslut 
Patrik Isestad (S) har en fråga om hur ordförandebeslut ska hanteras. Ordförande (M) svarar att 
ordförandebeslut ska undvikas i den mån det går. 

4. Temadag med temat vatten 
Janice Boije Junerud (S) undrar när det kommer vara temadag med temat vatten. Ordförande (M) 
informerar att temadagen kommer anordnas den 18e november. 
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