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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 
Anslaget sätts upp: 2021-11-19            Anslaget tas ned: 2021-12-11 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-11-18 klockan 09.00-15.47. 
Ajournering klockan 09.54-10.00, 10.44-10.50, 11.45-11.50, 12.05-13.00. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Tony Nicander (V) 
Lena Dafgård (SN) till och med klockan 12.05.  
Johann Wolf (SD)   
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning.  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§§ 365 - 401 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-11-19 klockan 10.00. 

 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Theresia Bergendahl (C) 
justerare 

 
  
 
Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
justerare      sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Göran Bergander (S) 
Per Ranch (SN) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
 
Deltar på distans: 
Bodil Toll (M) 
Ola Hägg (S) 
Emma Solander (MP)  
Klas Rydström (SD) 

 

Övriga deltagare 
Kommundirektör Carolina Pettersson 
Kanslichef Christian Wigren 
Sekreterare Matilda Ekh 
 
Deltar på distans: 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Robin Wäsche, politisk sekreterare 
Petra Kålbäck, utvecklingschef 
Marie Stålbom Warg, controllerchef 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Dan Olén, ekonomichef 
Alarik von Hofsten, tf. planeringschef 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Jens Möller-Madsen, förbundschef Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund §§ 370–375, 401. 
Ida Olén, avdelningschef § 401 
Hanna Lilja, kommunekolog § 401 
Ina Pettersson, planarkitekt § 401 
Malin Qviberg, VA- och renhållningschef § 401 
Börje Josephsson, projektledare VA § 401 
Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun § 401 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg §§ 380, 401. 
Otto Svedenblad (M) § 401 
Johan Harding (L) § 401 
Helen Sellström-Edberg (S) § 401 
Johnny Edholm (S) § 401 
Hans-Ove Krafft (SN) § 401 
Lennart Thunqvist (MP) § 401 
Christoffer Edman (SD) § 401 
Patrik Appelkvist Larsson (C) § 401 
Åke Jonsson (M) § 401 
Ebbe Larsson (L) § 401 
Jan-Erik Ljusberg (-) § 401 
Yvonne Lundin (S) § 401 
Linda Walkeby (S) § 401 
Greta Olin Landström (PPiN) § 401 
Carl Marcus (SD) § 401 
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Innehållsförteckning              

 § 365/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 366/21 Justering Mål och budget 2022–2025 och riktlinje ekonomistyrning samt 
fastställande av budgetprocess för 2023-2026 

 

§ 367/21 Vision 2040 för Nynäshamns kommun  
§ 368/21 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022  
§ 369/21 Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 

2022 
 

§ 370/21 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 

 

§ 371/21 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet 

 

§ 372/21 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 
samt lag om tobak och liknande produkter 

 

§ 373/21 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

§ 374/21 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa 

 

§ 375/21 Ordförandeförslag - Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa 
branscher inom hälsoskydd 

 

§ 376/21 Asfaltering av övre plan på Kommunförrådet avvikelse  
§ 377/21 Förlängning av e-förslag som metod för medborgarinitiativ  
§ 378/21 Regler för stöd till publika evenemang  
§ 379/21 Plan för flexibla och hållbara lokaler  
§ 380/21 Förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun  
§ 381/21 Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun  
§ 382/21 Yttrande i samråd om koncession för kraftledning  
§ 383/21 Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 (Binomen)  
§ 384/21 Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill Ösmo station  
§ 385/21 Svar på väckt ärende om hyressättningsmodell i nyproduktion  
§ 386/21 Svar på motion om att inrätta en särskild nämnd för äldrefrågor  
§ 387/21 Svar på E-förslag - Bergfast brygga vid Lövhagsviken  
§ 388/21 Svar på E-förslag - Badplats på Strandvägen  
§ 389/21 Svar på E- Förslag - Majbrasa Stora Vika  
§ 390/21 Anmälan av delegationsbeslut  
§ 391/21 Skrivelser och beslut  
§ 392/21 Kurser och konferenser  
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  Informationsärenden 
 

§ 393/21 Fastighetsavdelningens utvecklingsarbete 
 

§ 394/21 Återrapportering konceptförskola Humlan 
 

§ 395/21 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 

§ 396/21 Näringslivsfrågor 
 

§ 397/21 Kansliavdelningen informerar 
 

§ 398/21  Kommundirektören informerar 
 

§ 399/21 Nästa sammanträde 2 december klockan 09.00 - temadag 
 

§ 400/21 Övriga frågor 
 

§ 401/21 Vatten - gemensam temadag Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden 
13.00-16.00 
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§ 365/21 

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

1. Tillägg under § 400 Övriga frågor: 

- Janice Boije Junerud (S) önskar väcka ett ärende om distansdeltagande. 

2. § 367 Vision 2040 för Nynäshamns kommun, utgår. 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 365–366, 370–375, 383, 369, 382, 368, 377–381, 391–393. 
384, 399, 401. 
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§ 366/21 KS/2020/0520/041 

Justering Mål och budget 2022–2025 och riktlinje 
ekonomistyrning samt fastställande av budgetprocess för 
2023-2026 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Fastställa bilagda justeringar till mål och budget 2022–2025 
2. Fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun 
3. Fastställa budgetprocessen för 2023–2026  

 

Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) deltar inte i beslutet beträffande 
beslutspunkt 1. 

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

Ärendet 
Nynäshamns kommun har sedan mål och budget 2022–2025 beslutades i kommunfullmäktige (§ 
128) i juni 2021 följt utvecklingen av befolkningsmängd, prognos för skatter och generella 
statsbidrag, investeringsutfall samt andra ekonomiska förutsättningar. Under hösten har 
verkställandet av organisationsförändring genomförts där verksamhet överförts från befintliga 
nämnder till nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Dessa förändringar gör att det är 
nödvändigt med ett förtydligande av förutsättningar i mål och budget 2022–2025. Förändringarna 
presenteras i bilagt dokument i övrigt så gäller i juni beslutad mål och budget 2022-2025. 

Nynäshamns kommun uppdaterar även riktlinjen för ekonomistyrning med anledning av inrättandet 
av fastighets- och investeringsutskottet och förändrad rekommendation från rådet kommunal 
redovisning gällande investeringar. Det har funnits ett behov att förtydliga investeringsprocessen 
och rekommendationen har förändrats vilken nivå som är lägsta nivå för att aktivera en investering 
från ett prisbasbelopp till ett halvt prisbasbelopp. 

Nynäshamns budgetprocess beskrivs i ekonomistyrningen för kommunen som fastställdes av 
kommunfullmäktige december 2019. Vi valår skiljer sig processen från övriga år och bilagt dokument 
beskriver och fastställer en justerad process för framtagandet av Mål och budget 2023–2026. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Fastställa bilagda justeringar till mål och budget 2022–2025 
2. Fastställa riktlinjen för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun 
3. Fastställa budgetprocessen för 2023–2026  

 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslutspunkt 2 samt 3. 
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Beslutsunderlag 
Justering MoB 2022-2025 
Ekonomistyrning Nynäshamns kommun 
Budgetprocess 2023-2026 
 

Skickas till 
Akten  
 
 

 
  



Nynäshamn, 2021-11-18 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 366/21 

Särskilt yttrande: Justering Mål och budget 2022-2025 
och riktlinje ekonomistyrning samt fastställande av 
budgetprocess för 2023.  

Socialdemokraternas mål & budgetalternativ utgår från en vision framtill 2030. 

Arbetet är grunden för människans frihet och Nynäshamns kommun tillhör en av de 
snabbast växande regionerna i Europa, region Stockholm. Det innebär goda 
förutsättningar för företag att växa i vår kommun, och för hög sysselsättning som 
stärker löntagarna som kollektiv.  

Socialdemokratin hävdar att människors vilja till arbete är samhällets viktigaste 
tillgång och en stor personlig drivkraft. Det är vår viktigaste uppgift som kommun att 
skapa möjligheter för människor att efter förmåga delta i arbetslivet. 

Vi ser en trend där människor söker sig till naturnära områden i en mer mänsklig 
skala. Digitaliseringen har möjliggjort att en arbetstagare kan sitta flera mil från 
kontoret i regionens centrum. Effekterna av bostadsbristen och de höga priserna i 
Stockholms stad gör också att ytterkommunerna blir mer attraktiva. Nynäshamns 
kommun har bra förutsättningar att erbjuda det bästa med landsbygdens, småstadens 
och skärgårdens kvalitéer. 

Vår kommuns befolkning ökar stadigt och vi behöver skapa nya arbetstillfällen. För 
att möjliggöra fler arbetstillfällen och öppna för etablering samt expansion av företag 
är det viktigt att ta fram ny verksamhetsmark. 

En ökad befolkning innebär större skatteintäkter. Samtidigt innebär en ökad 
befolkning större krav på tillgängliga välfärdstjänster. Efter ett långt liv i arbete 
erbjuder medborgarna solidariskt varandra en trygg äldreomsorg genom den 
generella välfärden. Varje kommundel i Nynäshamn behöver inom en snar framtid 
ha vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorbostäder. 

Vi behöver också en jämlik utbildning med god kvalité som leder till arbete. I den 
hårdnande internationella konkurrensen ska Sveriges konkurrera med kunskap. Vår 
utmaning är att ständigt skapa förutsättningar för vårt näringsliv att utveckla nya 
produktionssystem, produkter och tjänster.  

Nynäshamn tillsammans med Sveriges kommuner behöver gå före och visa vägen för 
en hållbar klimatomställning med mänskliga rättigheter i centrum.  

Bilaga A
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Socialdemokraterna i Nynäshamn jobbar efter FN:s Agenda 2030 med mål om bland 
annat minskad ojämlikhet, rena vatten och god utbildning. 
 
År 2030 har vi förbättrat förutsättningarna för ett jämlikt samhälle där hinder för 
människors utveckling undanröjas, där alla oavsett uppväxtmiljö kan nå sin fulla 
potential. Förslagen som arbetas fram i kommunen har en folklig såväl som en 
politisk förankring. Nynäshamns kommun erbjuder också attraktiva bostäder för 
livets alla skeenden. 
 
Ekonomi 
För att uppnå vår vision 2030, med hög sysselsättning, trygg välfärd och 
klimatomställning så behöver kommunen en stark ekonomisk motor. Nynäshamns 
kommun har haft en oförändrad skattesats de senaste 20 åren samtidigt som behoven 
av välfärd har ökat.  
 
Vår skattesats är lägre än andra jämförbara kommuner vilket i praktiken innebär att vi 
måste ha lägre kostnader. Det har resulterat i att investeringsnivån är lägre än i länet 
och riket. 
 
Socialdemokraterna anser att en säkrad kvalitét för kommunens ansvarsområden 
kräver ett tillskott av intäkter. Vi föreslog därför en skatteökning vilket ger 
kommunen ökade skatteintäkter. 
 
Budget 2022 
 
Det socialdemokratiska budgetalternativet innebär att resurser tillförs 
verksamheterna och stärker välfärden. Några av verksamhetsförstärkningarna 
beskrivs nedan; 
 
Barn- och utbildning  

• Ge skolorna mer pengar per elev så att var och en kan mötas efter sina 
behov, det vill säga höj elevpengen. Resurserna ska också fördelas på ett sätt 
som motverkar skolsegregationen så att vi får en jämlik utbildning.   

• För att människor ska välja att arbeta just här i vår fantastiska kommun så 
behöver vi bli mer attraktiv som arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och en 
hög trivsel. Detta görs bland annat genom att rekrytera andra nödvändiga 
yrkeskategorier.  

• Vi vill stärka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
på våra förskolor och skolor. 

 
Äldreomsorgen  

• Kommunen ska möjliggöra för hemtjänstens personal att utbildas så att de 
kan uppnå minst yrkesutbildning på gymnasial nivå. Socialdemokraterna vill 
främja en tillitsbaserad ledning där fokus är på brukaren och verksamhetens 
syfte. Socialnämnden ska också aktivt ta del av utvecklingen inom området. 
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• Träffpunkter för äldre ska kännas som ett andra hem. Satsa på Rosengårdens 
Äldrecentrum och trygghetsboendet Balder. Utred sedan hur träffpunkter för 
äldre kan öppnas i fler kommundelar. 

• Samtliga vård- och omsorgsboenden ska ha tillgång till en stimulerande 
utemiljö för alla sinnen.  

 
Individ- och familjeomsorg  

• För att förbättra människors psykiska välmående krävs det insatser från hela 
samhället, såväl fritidslivet som vården och skolan behöver arbeta 
förebyggande. Vi vill ta fram ett samlat handlingsprogram för att motverka 
psykisk ohälsa. 

• Ingen ska behöva leva i utanförskap. Förbättra insatskedjorna för de som har 
försörjningsstöd. 

• Vi prioriterar att öka kvaliteten på LSS-boenden och planera för fler LSS-
platser i hela vår kommun. 

 
Kultur- och fritidslivet  

• Öka resurserna för att tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för 
människor med olika funktionsvariationer. 

• UNG Fritid ska finnas i fler kommundelar. Det handlar om att skapa lika 
möjligheter för unga att ha en meningsfull fritid. 

• Vuxna och barn ska ha jämlika möjligheter till ett aktivt fritidsliv både genom 
organiserade och spontana aktiviteter. Därför behöver vi rusta upp våra 
ålderstigna gemensamma idrottsytor, så som fotbollsplaner och utegym. 

 
Samhällsbyggnad  

• Byggsektorn står för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan. Därför 
måste vi införa ett minimumkrav om att kommunens klimat- och miljömål 
ska uppfyllas i alla nya byggen som görs. 

• Vi vill se en ren och ljus kommun. Personalstyrkan som sköter parker, 
allmänna ytor och vägar behöver fler händer. Gatubelysningen i hela vår 
kommun ska byggas ut och bli såväl modern som energisnål. 

• Stoppa övergödningen av våra vattendrag och sjöar. Förbered nedläggningen 
av de undermåliga reningsverken i Torp och Marsta, bygg ut VA-nätet och 
vårda våra avrinningsområden. 

• Pengar för att sätta igång detaljplaner för nya bostäder och förskolor, skolor 
och äldreomsorgsboenden. De senaste tre åren har inga nya detaljplaner 
tagits fram. Vi satsar 6 miljoner mer jämfört med Alliansens budget.  

 
Arbetsmarknad- och näringsliv  

• Sommarjobbet är en viktig chans för unga att få arbetslivserfarenhet och testa 
sina kompetenser. Återinför sommarjobbsgarantin för unga mellan 16–18 år. 

• Egenföretagare ska kunna ha en effektiv kontakt med kommunen. Vi 
prioriterar att tillsammans med företagen utreda vilka områden som lämpar 
sig för nya verksamheter så att mindre företag kan växa och nya etablera sig. 
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Jämlikhet och trygghet  

• För att minska otryggheten vill vi se trygghetsvärdar som genom sin närvaro 
förebygger brottslighet.  

• Vi kämpar för ett samhälle där människor är fria att leva sina liv utan att bli 
diskriminerade eller begränsade. En ny handlingsplan för att öka HBTQI-
kunskapen bland såväl politiker som tjänstepersoner ska genomföras.  

• Vi vill förbättra samarbetet mellan skolan och socialtjänsten. 
Socialdemokraterna vill också utveckla avtalet med Kvinnojouren pax så att 
de kan bedriva skyddat boende.  

 
Det borgerliga alternativet. 
 
Den beslutade mål & budget för 2022, är underfinansierad och fortsatta besparingar 
på skola och omsorg kommer att vara nödvändigt. De cirka 14 miljoner extra som 
ökade skatteintäkter och statsbidrag kommer något lätta besparingarna. Men tyvärr 
kommer inte skolan kompenseras för det behov verksamheten har för kommande år. 
Idag är Nynäshamn placerad enligt Lärarförbundet i ranking som den tredje sämsta 
skol kommunen i Sverige.  
 
Socialdemokraterna yrkade därför enligt följande; 
 

1. Fastställa bilagd justering till mål och budget 2022–2025 (deltar inte i 
beslutet).  

2. Fastställa riktlinjer för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun (bifall).  
3. Fastställa budgetprocessen för 2023–2026 (Bifall).  

 
Socialdemokraterna yrkade därför bifall till attsats 2–3 och väljer därefter att inte 
delta i beslutet med hänvisning till eget budgetalternativ för attsats 1.  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
Patrik Isestad 
Kommunalråd i opposition 
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§ 367/21 KS/2021/0148/059 

Vision 2040 för Nynäshamns kommun 
Ärendet utgår. 
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§ 368/21 KS/2021/0415/042 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget 2022. 
 
Tony Nicander (V), Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) deltar inte i 
beslutet. 

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

Ärendet 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 med inriktning på 2023–2026 tar sin utgångspunkt i 
kommunens övergripande mål och de av kommunfullmäktige sex beslutade målen för 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att säkerställa en positiv 
utveckling av Nynäshamns kommun. En utveckling som har alla goda förutsättningar att lyckas med 
en tydlig inriktning, gott samarbete och hållbar tillväxt. 

Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar som bland annat den demografiska utvecklingen 
för med sig och kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att planera, leda, ha uppsikt över och 
stödja övriga verksamheter för att möta utmaningarna med rätt framtidsstrategier. 
Kommunstyrelsen bedöms ha de ekonomiska förutsättningar som krävs. Framtagandet av en tydlig 
och gemensam politisk vision, mål och styrmodell är avgörande för att arbetet ska lyckas. Efter det 
att vision 2040 är beslutad av kommunfullmäktige påbörjas den viktiga förankringen och arbetet 
med planen för vägen framåt tillsammans med invånare, näringsliv och medarbetare. 

Likaså är arbetet med att hålla ordning och reda i ekonomin, med de nyckeltal och inriktning som 
beslutats. En långsiktigt hållbar takt för kommunens samlade investeringar är en viktig strategisk 
fråga, likaså en tydlig och väl fungerande investerings- och prioriteringsprocess, där verksamhet och 
ekonomi i balans är avgörande. 

Det är även centralt att utveckla hela Nynäshamn med en hållbar strategi för tillväxt, där beslut om 
ny översiktsplan är ett viktigt steg, samt att samhällsbyggnadsprocessen fortsätter att utvecklas för 
att kommunen ska klara verksamhet och ekonomi under rådande förutsättningar, att framdriften av 
prioriterade projekt säkerställs samt ett fortsatt fokus på förbättrat näringslivsklimat och service. 
Lika viktigt för att möta den demografiska utmaningen gäller framdriften av projekten för mer 
verksamhetsmark och fler bostäder, samt arbeta med eftersatt investeringsunderhåll. 

Kommunstyrelsen ska fortsätta att driva kommunens utveckling genom att forma framtidens 
kommunala uppdrag, med främjande av innovationer och förändringsarbete. En stärkt arbetsmiljö, 
kompetensförsörjningsarbete och ledarskapsutveckling är viktigt för att lyckas. Kommunstyrelsen 
ska driva ett arbete att stärka invånarnas trygghet och säkerhet, samt att utveckla krisberedskap 
och planera civilt försvar. Under 2022 ska de allmänna valen genomföras på ett rättssäkert och bra 
sätt. 

Kommunstyrelsen tilldelades ett nämndbidrag på 226 miljoner kronor för år 2022 i mål och budget 
2022 – 2025, 10,2 miljoner kronor av dessa är kopplade till verksamheter som flyttats till nya 
näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens justerade tilldelning för 2022 är 215,8 
miljoner kronor vilket är en ökad tilldelning på 8,2 miljoner kronor. 

Den ökade tilldelningen är för valen till riksdag, kommun och region i september 2022, om 2 
miljoner kronor, samt för att förstärka fastighetsavdelningens organisation om 1,9 miljoner kronor. 
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2,7 miljoner kronor är omfördelat nämndbidrag från barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden på grund av omorganisation. Resterande 1,6 miljoner kronor är 
kompensation för kostnadsökningar för arbetskraft och övriga driftkostnader. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



Nynäshamn, 2021-11-18 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer:368/21 

Särskilt yttrande: Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2022 

Socialdemokraterna har idag reserverat sig mot beslutet om att anta verksamhetsplan 
2022 och internbudgeten. Verksamhetsplanen är grundad på det av 
kommunfullmäktige antagna mål- och budgetdokument som i sin tur grundas på det 
borgerliga minoritetsstyret förd av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna samt stöd av avlönade politiska vildar. 

Socialdemokraterna hade ett annat förslag till mål- och budget med tydliga 
prioriteringar på, skola och omsorg som hade givit andra förutsättningar för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Verksamhetsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten för 
kommunstyrelseförvaltningen det kommande året. Den politiska ledningen har 
därför ett ytterst ansvar att formulera inriktning för kommunens verksamheter. 
Socialdemokraterna anser att verksamhetsplanen som ligger till grund för beslut och 
inriktning 2022 är dåligt underbyggd och saknar tyngd och inriktning mot de 
utmaningar vår hembygd står inför. Dokumentet saknar politisk vilja och inriktning. 

Utmaningar inför framtiden i Nynäshamns kommun 
En kommuns främsta uppgift är att se till att varje människa får sina livsvillkor 
tillfredsställda så långt som det är möjligt. Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt 
samhälle där hinder för människors utveckling undanröjas.  

Kommunen står inför tuffa ekonomiska utmaningar nästkommande år, främst på 
grund av den demografiska fördelningen av kommunens invånare. Antalet äldre som 
är över 80 år förväntas dubbleras till 2030, och antalet barn i skolålder öka med 20%. 
Samtidigt bedöms antalet invånare i arbetsför ålder minska. Lägger man till 
effekterna av Corona pandemin blir utmaningarna inte mindre. 

Därför behöver vi ökade intäkter till välfärden och hushålla med resurserna som 
faller under kommunens förfogande. För att vision 2040 ska möjliggöras måste några 
väsentliga utmaningar hanteras och prioriteras i verksamhetsplanen: 

1. Klimatförändringarna bromsas. En god ekologisk, ekonomisk och social
hållbarutveckling uppnås.

2. Bostadsförsörjning säkras för en växande befolkning.
3. Planlagd mark i strategiska lägen för bostäder och verksamheter tas fram.
4. Ett samhälle baserat på jämställdhet, jämlikhet och gemenskap uppnås.
5. Sammanhållning mellan staden och övriga kommundelar åstadkommas.
6. God kompetensförsörjning och ett livslångt lärande möjliggöras.

Bilaga B
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Nynäshamns kommun är i en del av tillväxtregionen Stor Stockholm. Kommunen 
står inför stora utmaningar där samhällets ansvar är att trygga rätten till arbete, bostad 
och utbildning och verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för en 
god hälsa. Samhälls- och bostadsbyggande är politiska frågor med inverkan på 
människors dagliga livsvillkor. 
 
Förskola och skola utgör grunden för en bra start i livet. Äldre ska få en säker och 
värdig omsorg. Detta gäller även för människor med behov av särskilt stöd i livet. 
Samhällsutvecklingen ska ske på ett sådant sätt att hänsyn tas till vår miljö. 
Klimatambitionerna ska vara höga. 
 
Det ska finnas arbeten för alla invånare utifrån individens förutsättningar. 
Arbetsvillkoren ska vara goda och arbetsmiljön hållbar och säker. 
Nyanlända behöver snabbt lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. 
När befolkningen och näringslivet växer och arbetstillfällena ökar stärker vi basen för 
skatteintäkterna. Norviks hamn öppnade 2020 och behovet av mark för näringslivet 
ökar i takt med hamnens utbyggnad. Genom Norviks hamn och nya bostäder 
framtidssäkras jobben och välfärden. 
 
Verksamhetsplanen från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna samt de anställda politiska vildarna ger inga direktiv eller 
indikationer på hur kommunstyrelsen ska arbeta för att finna lösningar på de 
utmaningar som vi redovisat ovanstående.  
 
Varför ska man ha en verksamhetsplan? 
En verksamhetsplan är en av kommunens viktigaste styrdokument och utgör 
grunden för organisationens mål. Det är därför viktigt att verksamhetsplanen 
prioriterar bland målen och fokuserar på nyttan för medborgaren. Den prioritet av 
mål i verksamhetsplanen är framtagen av en svag minoritet bestående av 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna politiska vildarna som idag 
endast samlar 18 mandat i fullmäktige tillsammans. Om en verksamhetsplan inte har 
en bred förankring finns risken att verksamhetens mål inte uppnås. Det är viktigt att 
målen hänger ihop med politikens gemensamma övergripande vision för 2040.  
 
Politiken beslutade gemensamt att genomföra en ”genomlysning av Nynäshamns 
kommun”, en granskning som pekade ut utmaningar för kommunorganisationen. 
Verksamhetsplanen beskriver och fångar inte upp ”genomlysningen av Nynäshamns 
kommun” vilket hade kunnat skapa en bredare acceptans och större kraft i 
kommunorganisationen.  
 
Omorganisationer 
Utan att prioritera viktiga frågor så som klimatförändringar, bostadsförsörjning, 
planlagd mark för bostäder och verksamhetsmark, samhållning mellan stad och 
övriga kommundelar samt god kompetensförsörjning och livslångt lärande så 
fokuserar föreslaget istället på intern omorganisation.  
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En ny nämnd, ”Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd”, har inrättats och den 
administrativa delen i kommunhuset har växt på bekostnad av omsorg och skola. 
Inga indikationer på hur den nya nämnden ska kunna säkerställa ett fungerande 
gymnasium eller stödja kommunens företag att växa och utvecklas presenteras.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har även tagit över från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen en fastighetsförvaltning med nästan 60 medarbetare. 
Verksamhetsplanen har fortfarande ingen strategi för hur denna omorganisation ska 
vara utformad eller vad som kommer bli bättre med att flytta skrivbord mellan 
våningar i kommunhuset. Inga kostnadskalkyler har presenterats om vad denna stora 
organisatoriska förändring har kostat medborgarna, samt vilka fördelar 
omorganisationerna anser sig uppnått.  
 
Avsaknad av tidsplaner och samordning 
Det finns inga tidplaner eller målsättningar beträffande nybyggnation av 
skolbyggnader eller äldreboenden. Kommunstyrelsen verksamhetsplan är av yttersta 
vikt för övriga nämnder i kommunen och samordning kan inte ske sporadiskt. Att 
arbeta evidensbaserat innebär att den professionelle väger samman sin expertis med 
bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation och erfarenhet. Slutsats om vart 
kommunen befinner sig i utvecklingen och om insatser i den kommunala 
organisationen är rätt saknas det belägg för.  Verksamhetsplanen beskriver inte hur 
samordning ska ske för att nämnderna gemensamt ska nå utsatta mål.  
 
Socialdemokraterna deltar därför inte i beslutet.  
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
Patrik Isestad  
Kommunalråd i opposition. 
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§ 369/21 KS/2021/0446/612 

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2022 baserad på en 
genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.  

2. anta Storsthlms förslag om en uppräkning om 3 procent för barn och fritidsprogrammet, 
vård och omsorgsprogrammet, handels och administrationsprogrammet samt hotell och 
turismprogrammet.  

3. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2022 om 1,5 procent.  
4. anta Storsthlms förslag till prisjustering för fordonsprogrammet i enlighet med 1 000 kronor 

mer till 2022.  
5. enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan 2022 i enlighet med 

Storsthlms rekommendation. 

Ärendet 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering 
av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs 
en politisk bedömning.  
 
Storsthlms styrelse föreslår att: 

- Både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med i 
genomsnitt 1,5 procent inför 2022. 

- Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för barn- och 
fritidsprogrammet,vård- och omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet 
och hotell- och turismprogrammet justeras upp med 3 procent i förhållande till 2021 års 
priser. 

- Programpriserna för fordonsprogrammen får en uppjustering med ett fast belopp på 1 000 
kronor i förhållande till programpriserna 2021. 

- Ersättning och rutiner för elever i mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk 
verksamhet tas bort från prislistan från och med 2022 och ska istället ersättas med 
individuellt tilläggsbelopp. 
 

Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande av de justeringarna som görs i 
differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av programpriserna för de program som inte 
berörs av differentiering blir således 1,46 procent. 
 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom 
gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 
2020 och 2021 på 2,74 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband 
med uppräkningen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms 
styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista 
som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,5 procent med hänsyn taget till kommunernas 
ekonomiska förutsättningar. 
 
Storsthlm rekommenderar att enhetspriset och principerna för mindre undervisningsgrupper med 
specialpedagogisk verksamhet tas bort från prislistan från och med 2022. Istället hänvisas 
huvudmän att träffa överenskommelser om tilläggsbelopp utifrån elevens individuella behov.  
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Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade före 
15 december 2021. Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2022 baserad på en 
genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.  

2. anta Storsthlms förslag om en uppräkning om 3 procent för barn och fritidsprogrammet, 
vård och omsorgsprogrammet, handels och administrationsprogrammet samt hotell och 
turismprogrammet.  

3. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2022 om 1,5 procent.  
4. anta Storsthlms förslag till prisjustering för fordonsprogrammet i enlighet med 1 000 kronor 

mer till 2022.  
5. enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan 2022 i enlighet med 

Storsthlms rekommendation. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2022 baserad på en 
genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.  

2. anta Storsthlms förslag om en uppräkning om 3 procent för barn och fritidsprogrammet, 
vård och omsorgsprogrammet, handels och administrationsprogrammet samt hotell och 
turismprogrammet.  

3. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2022 om 1,5 procent.  
4. anta Storsthlms förslag till prisjustering för fordonsprogrammet i enlighet med 1 000 kronor 

mer till 2022.  
5. enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan 2022 i enlighet med 

Storsthlms rekommendation. 

Beslutsunderlag 
NAN Protokollsutdrag §13/21 KS/2021/0390/009 
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022 
Rekommendation, Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 
 

Skickas till 
Akten 
NAN 
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§ 370/21 KS/2021/0464/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Föredragning 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundschef Jens Möller-Madsen föredrar §§ 370–375. 

Ärendet 
Enligt 27 kap 1 § första stycket miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter 
för förbundets kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar 
inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om taxan 
och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader som 
förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn. 
 
Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 
direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 
förbundets taxor. Hanteringen av budget och taxor 2022 har avvikit från det normala utifrån att 
förbundet i samråd med medlemskommunerna valt att senarelägga arbetet med taxorna i avvaktan 
på den utredning om efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen som Sveriges kommuner och 
regioner arbetat med att ta fram. Förbundet har sett det som ett viktigt underlag i arbetet med att 
ta fram ett nytt taxeförslag som omfattar förbundets övergång till efterhandsdebitering.  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram ett förslag till taxa för 2022. Taxan består 
av tre delar:  

1. Grundtaxa med bestämmelser om taxeuttag, 
2. Bilaga 1 med avgifter för prövning och viss tillsyn, samt 
3. Bilaga 2 med avgifter för tillsyn över miljöfarliga verksamheter.  

 
Förslaget omfattar: 

a) en delvis övergång till efterhandsdebitering,  
b) kompletterande avgiftspunkter,  
c) anpassning av fasta avgifter, samt  
d) redaktionella rättningar.  

 
Föreslagen timavgift på 1280 kronor är oförändrad. I tjänsteskrivelse från Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund redovisas samtliga förändringar i taxan, här specificeras även om införandet av 
efterhandsdebitering, se KS/2021/0464/206-1. De föreslagna ändringarna avseende punkt a) 
redovisas i under rubriken ”Ärendet”, ändringarna avseende punkt b) och c) redovisas i bilaga A (i 
samma dokument som förbundets tjänsteskrivelse). 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
- Taxa arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige 

2019-11-14, § 213 
- Taxebilaga 1 (gällande) 
- Taxebilaga 2 (gällande) 
- Beslut från direktionen i SMOHF 2021-10-20, § 92 gällande Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
- Tjänsteskrivelse från SMOHF – gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
- Förslag till taxa gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken 
- Taxebilaga 1 
- Taxebilaga 2 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 371/21 KS/2021/0463/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 

Ärendet 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft, livsmedelsavgiftsförordningen. Den nya livsmedelsavgifts-
förordningen syftar bland annat till att förändra regelverket för finansieringen av 
livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden är att det tidigare systemet med obligatoriskt 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Kommunerna får själva bestämma hur övergången sak genomföras, där kan man göra övergången i 
sin helhet från ett år till nästa eller med en succesiv övergång under antal år. 
 
Avgiftsskyldig är livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 
produktion. Totalt omfattas cirka 1000 verksamheter där förbundet framgent ska fatta 
överklagningsbara avgiftsbeslut efter varje tillsynsbesök. 
 
Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 
direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 
förbundets taxor. Förbundet har valt att avvakta Sveriges kommuner och regioners vägledning till 
taxekonsultation för livsmedelskontrollen. Budgeten för 2022 har beslutats utan de konsekvenser 
som en övergång till efterhandsdebitering medför. 
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram ett förslag till taxa för 2022. Förslaget 
omfattar en succesiv övergång under två år till efterhandsdebitering samt möjlighet att ta ut avgifter 
för RASSF (varningssystem inom EU för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan utgöra risk 
för människors hälsa), förelägganden och sanktioner, faroanalyser inom dricksvattenkontrollen, 
händelsestyrd kontroll av material i kontakt med livsmedel samt inköpt under dold identitet. Den 
stora förändringen är övergång från obligatorisk förhandsdebitering till obligatorisk 
efterhandsdebitering. Föreslagen timavgift på 1470 kronor är oförändrad. Förbundet föreslår även 
en ny fast avgift på 7350 kronor vid start av ny verksamhet då detta har efterfrågats. Denna avgift 
omfattar registrering, klassning samt den första kontrollen. 
 
I tjänsteskrivelse från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund daterad den 14 oktober 2021 
redovisas om införandet av efterhandsdebitering, se KS/2021/0463/206-1. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 16(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
- Taxa arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, antagen av kommunfullmäktige 

2019-11-14, § 210 
- Beslut från direktionen i SMOHF 2021-10-20, § 91 gällande Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
- Tjänsteskrivelse från SMOHF – gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
- Förslag till taxa gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 

kontroll inom livsmedelsområdet 2022 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 372/21 KS/2021/0466/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2020, § 27, att överlämna myndighetsansvaret för 
handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund. Man gjorde bedömningen att det var mer lämpligt att samla all 
handläggning och tillsyn enligt alkohol och tobakslagen på samma ställe och ge en aktör 
helhetsansvaret. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige samma dag, § 28, att anta 
taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak 
och liknande produkter. 
 
Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 
direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 
förbundets taxor. Hanteringen av budget och taxor 2022 har avvikit från det normala utifrån att 
förbundet i samråd med medlemskommunerna valt att senarelägga arbetet med taxorna i avvaktan 
på den utredning om efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen som Sveriges kommuner och 
regioner arbetat med att ta fram. Förbundet har sett det som ett viktigt underlag i arbetet med att 
ta fram ett nytt taxeförslag som omfattar förbundets övergång till efterhandsdebitering.  
 
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen, kapitel 8 §§ 1 och 2 lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds 
kostnader för kontroll enligt dessa lagar. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om 
taxan och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de 
kostnader som förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn. 
Förbundet föreslår att vissa avgifter för prövning om tillstånd samt anmälan delas i fler nivåer 
för att anpassa avgiftens storlek vid prövning. Det innebär att enklare prövningar får en lägre 
avgift. I tjänsteskrivelse från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund daterad den 14 oktober 
2021 redovisas samtliga föreslagna förändringar i taxan, se KS/2021/0466/206-1. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
- Taxa tillsyn enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter, antagen av 

kommunfullmäktige 2020-03-14, § 28 
- Beslut från direktionen i SMOHF 2021-10-20, § 94 gällande Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
- Tjänsteskrivelse från SMOHF – gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 

enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
- Förslag till taxa gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 

alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 19(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 373/21 KS/2021/0465/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Enligt 10 kap 4 § strålskyddslagen (2018:396) får regeringen eller den myndighet eller kommun som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets arbete enligt 
strålskyddslagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Av 8 kap 14 § 
strålskyddsförordning (2018:506) framgår att en kommun får meddela föreskrifter om avgifter för 
den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 
 
Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12) får ett kommunalförbund inte själv 
fastställa sina taxor, utan det ska kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner göra. 
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska således anges i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige i Nynäshamn. Enligt strålskyddsförordningen har fullmäktige rätt att bestämma 
taxan och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader 
som förbundet har för arbete med prövning och tillsyn. 
 
Avgiftsskyldig är den som 

a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller 

b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som 
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 
 

Totalt är det 13 solarieverksamheter som berörs och samtliga övergår till efterhandsdebitering 2022. 
Direktionen ska besluta om budgeten senast innan september månads utgång, vilket skedde på 
direktionens sammanträde i augusti, i samband med att budgeten tas fram sker översynen av 
förbundets taxor. Hanteringen av budget och taxor 2022 har avvikit från det normala utifrån att 
förbundet i samråd med medlemskommunerna valt att senarelägga arbetet med taxorna i avvaktan 
på den utredning om efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen som Sveriges kommuner och 
regioner arbetat med att ta fram. Förbundet har sett det som ett viktigt underlag i arbetet med att 
ta fram ett nytt taxeförslag som omfattar förbundets övergång till efterhandsdebitering.  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har nu tagit fram ett förslag till taxa för 2022. Förslaget 
omfattar en övergång till efterhandsdebitering av den planerade tillsynen. Efterhandsdebiteringen 
ersätter den tidigare fasta årliga avgiften, föreslagen timavgift på 1280 kronor är oförändrad. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen. 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 
 



 

PROTOKOLL Sida 20(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
- Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-14, § 212 
- Beslut från direktionen i SMOHF 2021-10-20, § 93 gällande Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen 
- Tjänsteskrivelse från SMOHF – gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn 

enligt strålskyddslagen 
- Förslag till taxa gällande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt 

strålskyddslagen 2022 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 374/21 KS/2021/0467/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Enligt 25 § i lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570) får 
kommuner ta ut avgifter för åtgärder enligt lagen. I Nynäshamns kommun är det Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbund som utför åtgärderna och tar ut en taxa. Den taxa som tas ut avser den 
sammanlagda tid som tjänstepersoner från förbundet utövar tillsyn i ett ärende, något som innebär 
arbete med beredning, inspektion, föredragning och beslut. För taxan tillämpas efterhandsdebitering 
vilket innebär att betalning sker efter genomförd inspektion och inte i förskott. 
 
Vid tillsyn av fartyg som anlöper till Nynäshamn ska fartygen visa upp intyg på att fartyget 
kontrollerats och att de vid tillfället för tillsynen uppfyller lagkraven. Intyget är giltigt i 6 månader 
och det är i regel i samband med förnyande av intyg som förbundet utför kontroll samt upprättar ett 
sanitetsintyg om det inte finns brister. Om förbundet skulle upptäcka ett misstänkt hot så kontaktar 
de Folkhälsomyndigheten. De fartyg som inte har krav på saneringsintyg är färjor i linjetrafik, 
statsfartyg och fritidsfartyg, detta under förutsättningen att Tullverket eller Kustbevakningen inte 
begär särskilt att saneringsintyg ska visas upp. Även befälhavaren på ett örlogsfartyg är undantagen 
från skyldigheten att visa upp saneringsintyg. 
 
Förbundet föreslår att timavgiften för 2022 ska justeras till 1 280 kronor. I den nu gällande taxan 
som beslutades 2014-02-12, § 27 framgår det under den 4 § att gällande timavgift enligt taxan är 
den senast fastställda timavgiften för taxa beträffande tillsyn av verksamhet inom miljöbalkens 
område. Den senaste revideringen av timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
beslutades 2019-11-14 § 213 och var 1 280 kronor. Taxan enligt lagen om skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa är därför redan 1 280 kronor, och ett beslut om taxa enligt förbundets 
förslag innebär därför ingen skillnad i timavgift. 
 
I förslaget till taxa har följande text tagits bort:  
§ 4 Gällande timavgift enligt denna taxa är den senast fastställda timavgiften i taxan för tillsyn av 
verksamhet inom miljöbalkens område. 
 
Och följande text har tillkommit:  
§ 3 Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 280 kronor per timme nedlagd kontrolltid. 
§ 7 Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 
om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om 
avgift överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  
2. taxan träder i kraft den 1 januari 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Ärende 9, Taxa internationella hot 
Ärende 9, Taxa internationella hot, tjänsteskrivelse 
Smohf § 95 2021-10-20 - Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen 
om internationella hot mot människors hälsa 
2014 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 375/21 KS/2021/0486/206 

Ordförandeförslag - Efterskänkning av tillsynsavgifter inom 
alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. efterskänka halva avgiften, 330 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och 
hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

2. stödet på 330 tkr finansieras från kommunens finansförvaltning där överskott prognostiseras 
för året. 

Ärendet 
Många företag har drabbats hårt av de nödvändiga restriktioner som införts kopplat till 
coronapandemin. I samband med att kommunstyrelsen beslutade att anse e-förslaget om att 
”Rädda kommunens restauranger” som besvarat informerades det om en pågående dialog mellan 
Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommuner angående tillsynsavgifter för restauranger. 
Nynäshamns kommun kan inte självständigt fatta beslut om att ändra eller efterskänka 
tillsynsavgifter då Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en egen juridisk person, vilket 
innebär att likabehandlingsprincipen gäller inom förbundets hela tillsynsområde och att taxor inte får 
skilja sig åt beroende på vilken kommun ett företag befinner sig i.  

Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Haninge och Nynäshamn har träffats och diskuterat frågan 
om eventuellt efterskänkande av tillsynsavgifter inom alkohol samt vissa branscher inom hälsoskydd. 
Följande tre alternativ har diskuterats: 

1. Ta ut alla avgifter som vanligt. 
2. Efterskänka hela avgiften. 
3. Efterskänka halva avgiften. 

 
Ordföranden i kommunstyrelsen i ovan nämnda kommuner har tillsammans kommit överens om att 
föreslå kommunfullmäktige att efterskänka halva avgiften. Summorna som redovisas nedan är halva 
tillsynsavgiften, det vill säga de summor som medlemskommunerna tar kostnaden för och ersätter 
förbundet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fakturerar verksamheterna motsvarande 
summa, det vill säga halva tillsynsavgiften avseende 2021. 
Stödet för som Nynäshamns kommun föreslås ersätta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för 
uppgår alltså till 330 tkr. Stödet på 330 tkr finansieras från kommunens finansförvaltning där 
överskott prognostiseras för året. 

Ordförandes förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. efterskänka halva avgiften, 330 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och 
hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

2. stödet på 330 tkr finansieras från kommunens finansförvaltning där överskott prognostiseras 
för året. 

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 24(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 376/21 KSFA/2021/0191/296 

Asfaltering av övre plan på Kommunförrådet avvikelse 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 156 000 kronor till en total budget om       
531 000 kronor samt att ianspråkta 156 000 kronor ur investeringsramen verksamhetslokaler – 
planerat underhåll 2021 för omasfalteringen på Kommunförrådet. 

Ärendet 
Kommunförrådets övre plan har asfalterats om. För att bärlagret ska kunna klara de tyngre 
maskiner som verksamheten använder har bärlagret gjorts tjockare och ytan för det har ökats från 
295 kvadratmeter till 1420 kvadratmeter. Det har ökat kostnaden med cirka 177 000 kronor. 
 
Utfallet för projektet blev 531 000 kronor, exklusive moms, med en beslutad budget om 375 000 
kronor. Det innebär en avvikelse på cirka 41 % eller 156 000 kronor över budget.  
Finansiering sker genom att ianspråkta 156 000 kronor ur posten verksamhetslokaler – planerat 
underhåll 2021. Kapitalkostnaden år ett kommer sammanlagt att hamna på 36 000 kronor med en 
avskrivningstid på 10 år, varav ökningen svarar för 10 000 kronor. Inga ytterligare medel behövs för 
driften. 
 
Arbetet är slutfört och investeringen avslutas i december. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 156 000 kronor till en total budget om 531 
000 kronor samt att ianspråkta 156 000 kronor ur investeringsramen verksamhetslokaler – planerat 
underhåll 2021 för omasfalteringen på Kommunförrådet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avvikelsen på 156 000 kronor till en total budget om 531 
000 kronor samt att ianspråkta 156 000 kronor ur investeringsramen verksamhetslokaler – planerat 
underhåll 2021 för omasfalteringen på Kommunförrådet. 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut - Avvikelse i asfalteringen av Kommunförrådet 

Skickas till 
Akten 
Controller  
Projektledaren 
Projektenhetens enhetschef 
Underhållssamordnaren 
 



 

PROTOKOLL Sida 25(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 377/21 KS/2019/0543/061 

Förlängning av e-förslag som metod för medborgarinitiativ 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga e-förslag som metod för medborgarinitiativ fram tills dess 
att ett slutgiltigt beslut är fattat.  
 

Ärendet 
E-förslag är infört under en prövotid om ett år. När prövotiden går ut den 1 januari 2022 ska 
kommunfullmäktige besluta om metoden ska permanentas eller avslutas. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en utvärdering som remitterats till nämnderna för 
yttrande. Det står dock klart att ärendet inte hinner behandlas klart innan prövotiden går ut, det 
beräknas läggas fram för kommunfullmäktige strax därefter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga e-förslag som metod för medborgarinitiativ fram tills dess 
att ett slutgiltigt beslut är fattat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga e-förslag som metod för medborgarinitiativ fram tills dess 
att ett slutgiltigt beslut är fattat.  

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 26(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 378/21 KS/2021/0108/805 

Regler för stöd till publika evenemang 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. ”Regler för stöd till publika evenemang” (som redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 
den 12 oktober 2021) antas och träder ikraft den 1 januari 2022. 

2. ”Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun” upphör att gälla det datum ”Regler för stöd 
till publika evenemang” träder ikraft. 

3. Kultur- och fritidsnämndens reglemente, 1 kap § 2 punkt 3, ändras och ges följande lydelse. 
 
”inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag fördela bidrag enligt kommunfullmäktiges 
reglemente för bidrag till föreningar inom Nynäshamns kommun, samt regler för stöd till 
publika evenemang.” 
 
Ändringen träder ikraft 1 januari 2022. 

Ärendet 
I Mål och budget 2021–2014 tillfördes kultur- och fritidsnämnden ett särskilt evenemangsbidrag på 
200 000 kr. Till detta kopplades ett uppdrag om att ta fram ett regelverk för hur evenemangsbidrag 
ska fördelas på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Kultur- och fritidsnämnden föreslog den 25 januari 
2021 § 6 kommunfullmäktige att anta av kultur- och fritidsavdelningen framtagna regler för stöd till 
publika evenemang. I förslagna regler framgår att stödet ska kunna ges till olika typer av publika 
evenemang, exempelvis kulturevenemang, idrottsevenemang och firande av högtider och 
traditioner. Oavsett typ av publikt evenemang ska upplevelsen för besökaren står i centrum och 
målet med stödet är att skapa ett brett och kvalitativt utbud för kommuninvånarna.  

Kultur- och fritidsnämndens avsikt är att stödet till en början ska regleras i ett separat regelverk, för 
att sedan lyftas in i ett samlat regelverk som är under framtagande under 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. ”Regler för stöd till publika evenemang” (som redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 
den 12 oktober 2021) antas och träder ikraft den 1 januari 2022. 

2. ”Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun” upphör att gälla det datum ”Regler för stöd 
till publika evenemang” träder ikraft. 

3. Kultur- och fritidsnämndens reglemente, 1 kap § 2 punkt 3, ändras och ges följande lydelse. 
 
”inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag fördela bidrag enligt kommunfullmäktiges 
reglemente för bidrag till föreningar inom Nynäshamns kommun, samt regler för stöd till 
publika evenemang.” 
 
Ändringen träder ikraft 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. ”Regler för stöd till publika evenemang” (som redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 
den 12 oktober 2021) antas och träder ikraft den 1 januari 2022. 

2. ”Evenemangsstrategi för Nynäshamns kommun” upphör att gälla det datum ”Regler för stöd 
till publika evenemang” träder ikraft. 
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3. Kultur- och fritidsnämndens reglemente, 1 kap § 2 punkt 3, ändras och ges följande lydelse. 
 
”inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag fördela bidrag enligt kommunfullmäktiges 
reglemente för bidrag till föreningar inom Nynäshamns kommun, samt regler för stöd till 
publika evenemang.” 
 
Ändringen träder ikraft 1 januari 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut från 2021-01-25 § 6 
Tjänsteutlåtande, KS/2021/0108/805-2 
Evenemangsstrategi, KS/2015/0057/149-3 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 379/21 KS/2021/0397/210 

Plan för flexibla och hållbara lokaler 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar plan för hållbara och flexibla lokaler som strategisk utgångspunkt i 
lokalfrågor. 
 
Johann Wolf (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har i 2021 års verksamhetsplan lämnat ett uppdrag till förvaltningen om att ta 
fram en plan för hur kommunens arbete med flexibla och hållbara lokaler ska säkerställas. 
Förvaltningen har utarbetat en plan som bl.a. beskriver kommunens förhållningssätt inom vissa 
strategiska frågor. Bland annat hur kommunen ser på förhyrningar, nyinvesteringar, nyetableringar 
m.m. 
 
När förslaget behandlades med de fackliga representanterna i kommunens centrala samverkan 
framfördes en synpunkt om ett förtydligande av en punkt. Arbetsgivarsidan gick facken till mötes i 
detta och har reviderat den näst sista punkten om inflytande i befintliga och nya lokaler. Det här har 
skett efter att kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet, KSAU § 261/2021. I sak 
innebär revideringen ingen förändring.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar plan för hållbara och flexibla lokaler som strategisk utgångspunkt i 
lokalfrågor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar plan för hållbara och flexibla lokaler som strategisk utgångspunkt i 
lokalfrågor. 

Yrkanden 
Tony Nicander (V) och Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förslagshandling – Plan för hållbara och flexibla lokaler (Reviderad version) 
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Skickas till 
Socialnämnden 
Barn-och utbildningsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstrateg 
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§ 380/21 KS/2021/0168/020 

Förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. anta förvaltningens förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun  
2. upphäva tidigare antagen resepolicy för Nynäshamns kommun (KS/2010/0298/028–12)  

Ärendet 
Nynäshamns kommun arbetar aktivt för att bli en hållbar organisation. Att kommunens anställda och 
förtroendevalda genomför möten och resor på ett så hållbart sätt som möjligt är en förutsättning för 
att nå dit. Kommunen har en resepolicy som antogs år 2016. En resepolicy underlättar och tydliggör 
hur kommunens anställda och förtroendevalda ska planera hållbara resor och är därmed ett viktigt 
verktyg för att styra mot mer hållbara tjänsteresor. Sedan dess att policyn antogs har det blivit allt 
vanligare att möten hålls på distans.  

En ökad tillämpning av distansmöten inom kommunens verksamheter är förknippat med många 
fördelar såsom reducerade resekostnader, ökad effektivitet då restid omvandlas till arbetstid, ökad 
flexibilitet, fler samarbetsmöjligheter och minskad miljöpåverkan. Kommunens nuvarande resepolicy 
behandlar dock inte frågan om resfria möten. Mot bakgrund av detta har ett förslag till uppdaterad 
policy tagits fram. Det nya förslaget anger att varje förtroendevald och medarbetare inför varje resa 
ska överväga om resan verkligen är nödvändig eller om det planerade mötet går att genomföra på 
distans. Den föreslagna prioriteringsordningen ser ut som följer: 

1. Möten utan resa  
2. Aktiva transporter (gång och cykel)  
3. Kollektivtrafik  
4. Kommunens bilpool eller tjänstebilar  
5. Fjärrtåg  

 
Resor med flyg och privat bil i tjänst ingår inte i prioriteringsordningen då resor med dessa 
transportmedel i största möjliga mån ska undvikas. I det avsnitt som behandlar avsteg från mötes- 
och resepolicyn förtydligas även att flyg endast ska användas om andra transportsätt bedömts vara 
omöjliga eller orimliga ur tidsåtgångssynpunkt.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. anta förvaltningens förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun  
2. upphäva tidigare antagen resepolicy för Nynäshamns kommun (KS/2010/0298/028-12)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. anta förvaltningens förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun  
upphäva tidigare antagen resepolicy för Nynäshamns kommun (KS/2010/0298/028-12)  
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Beslutsunderlag 
Mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun  
Resepolicy för Nynäshamns kommun (KS_2010_0298_028-12) 
Beslut – ksau § 172 2021-08-19 – Förslag till mötes- och resepolicy 
KFN yttrande internremiss (KS/2021/0168/020-5) 
BUF yttrande internremiss (KS/2021/0168/020-6) 
SBF yttrande internremiss (KS/2021/0168/020-7) 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 381/21 KS/2020/0517/219 

Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Anta Trafik- och mobilitetstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för 
transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  

2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan. 
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet, 

Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  
4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns 

kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan 
för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för 
Nynäshamns kommun (2014).  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra förslaget till gång- och cykelplan på följande två 
sätt: 
1. På s. 1 står det att ”Främst bör de övergripande cykelvägar som finns inom tätorterna 
sammanlänkas och på sikt mellan orterna.” Detta bör ändras till: ”Främst bör de övergripande 
cykelvägar som finns inom tätorterna sammanlänkas och tätorterna förbindas med cykelvägar.” 
2. På s. 5 under ”Hög prioritet” finns i nuläget en punkt: ”Åtgärda brister i huvudcykelstråken, där 
kommunen är väghållare, inom tätorterna.” Till hög prioritet bör läggas en andra punkt: ”Åtgärda 
bristen på gång- och cykelvägar mellan tätorterna.” 

Reservationer och särskilda yttranden 
Johann Wolf (SD) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

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

Föredragning 
Samhällsplanerare Isa Eriksson föredrar ärendet. 

Ärendet 
Trafik- och mobilitetstrategin med tillhörande bilagor har reviderats efter inkomna synpunkter från 
de politiska partierna i kommunstyrelsen, i enlighet med beslut KS§208/21 2021-06-16:  

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i syfte att sända ut strategin på remiss 
till de politiska partierna med ett sista svarsdatum 2021-09-15, samt att därefter inarbeta 
inkomna synpunkter i ett nytt förslag till Trafik- och mobilitetsstrategi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Anta Trafik- och mobilitetstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för 
transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  

2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan. 
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet, 

Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  
4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns 

kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan 
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för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för 
Nynäshamns kommun (2014).  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Anta Trafik- och mobilitetstrategi för Nynäshamns kommun inklusive bilagorna Program för 
transportsystemet, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  

2. Delegera till Samhällsbyggnadsnämnden att vid behov revidera bilaga Gång- och cykelplan. 
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov revidera Program för transportsystemet, 

Parkeringsnorm samt Plan för laddinfrastruktur.  
4. Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare antagna dokument: Trafikplan för Nynäshamns 

kommun (2012), Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011), Tillgänglighetsplan 
för utemiljön i Nynäshamns kommun (2011) samt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för 
Nynäshamns kommun (2014).  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt att kommunstyrelsen 
beslutar att ändra förslaget till gång- och cykelplan på följande två sätt: 

1. På s. 1 står det att ”Främst bör de övergripande cykelvägar som finns inom tätorterna 
sammanlänkas och på sikt mellan orterna.” Detta bör ändras till: ”Främst bör de 
övergripande cykelvägar som finns inom tätorterna sammanlänkas och tätorterna förbindas 
med cykelvägar.” 

2.  På s. 5 under ”Hög prioritet” finns i nuläget en punkt: ”Åtgärda brister i huvudcykelstråken, 
där kommunen är väghållare, inom tätorterna.” Till hög prioritet bör läggas en andra punkt: 
”Åtgärda bristen på gång- och cykelvägar mellan tätorterna.” 

 
Lena Dafgård (SN), ordförande (M) och Tony Nicander (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut med Patrik Isestads (S) ändringsyrkande. 

Johann Wolf (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ajournering 11.45-11.50. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med Patrik Isestads (S) ändringsyrkande eller avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Beslut – KS § 208 2021-06-16  
Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun  
Bilaga Program för transportsystemet  
Bilaga Gång- och cykelplan  
Bilaga Plan för laddinfrastruktur  
Bilaga Parkeringsnorm 
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Skickas till 
Akten 
Handläggare 
  



 ID: FGP2018 

Sida 1 av 1 

Nynäshamn 18 november 2021 

Yttrande §381: Trafik och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun KS  

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget till trafik och mobilitetsstrategi för Nynäshamns 
kommun. Vi anser att förslaget i många stycken utgår ifrån felaktiga förutsättningar och det måste 
därför omarbetas i grunden. Det har visserligen förbättrats sedan förra versionen men ändringarna är 
ändå för stora för att kunna hanteras i ett kompletteringsyrkande. 

Det framgår klart av dokumenten att biltrafik är det viktigaste transportsättet i Nynäshamn. En 
strategi av den här typen bör därför ha som grund att utforska hur kommunen ska kunna underlätta 
för biltrafiken och utveckla den. Sverigedemokraterna anser att såväl cykling som kollektivtrafik också 
bör främjas av kommunen men det får inte ske på bekostnad av effektiviteten för biltrafiken. Cykeln 
är ett utmärkt rekreations- och motionsverktyg. Men att i någon väsentlig utsträckning försöka 
ersätta biltrafik med cykling i en till ytan stor kommun i länets periferi som Nynäshamn är inte 
realistiskt. 

Vi vänder oss starkt emot att politiker och tjänstemän eftersträvar att aktivt styra över medborgarnas 
val. Medborgarna bör istället själva så långt möjligt kunna välja färdsätt och kommunens roll är att 
underlätta detta. 

Nynäshamns kommun är en av länets mest glesbefolkade. Behovet av yteffektiva lösningar för 
exempelvis parkering är därför litet. På samma sätt anser vi att minimala parkeringsnormer, som kan 
skapa stora problem för invånarna, inte hör hemma här och bör avskaffas. Nynäshamn bör vidare 
kunna unna sig lyxen med avgiftsfri parkering i hela kommunen, låt vara med vissa tidsbegränsningar i 
centrala lägen. 

Utsläppen av koldioxid och andra gaser i Nynäshamn torde vara bland de minsta i länet per km2. Det 
finns därför ingen anledning för Nynäshamn att påtvinga befolkningen några onödiga restriktioner i 
biltrafik eller parkering. 

Sverigedemokraterna är positiva till elbilar. Men nuvarande situation där elbilarna betalar väsentligt 
mindre skatt än bensindrivna bilar är inte ekonomiskt hållbar och dagens elbilar får än så länge 
betraktas som experimentella. Det bästa vore förstås om de höga skatterna på drivmedel generellt 
sänktes eller helt togs bort. Men om skatteuttaget likställs så finns det risk för att entusiasmen för 
elbilarna snabbt sjunker. Parallellen med de etanoldrivna bilarna är bra att ha i minnet. 

Om elbilarna långsiktigt ska kunna konkurrera med kolvätedrivna bilar krävs också att den operativa 
räckvidden förlängs så att den motsvarar en hel dags körning. Den utvecklingen verkar just nu pågå. I 
ett sådant fall kommer det i stort sett bara att krävas laddning vid bostäder och arbetsplatser. 

För Sverigedemokraterna 

Johann Wolf 

Bilaga C



Nynäshamn, 2021-11-18 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 381/21 

Särskilt yttrande och yrkande: Trafik- och 
mobiltetsstrategi för Nynäshamns kommun.  

Socialdemokraterna tacka samt rikta ett beröm till ansvarig tjänsteperson för en 
gedigen trafik- och mobiltetsstrategi för Nynäshamns kommun.  

Socialdemokraterna har tagit fram ett omfattande samhällsbyggnadsprogram som 
syftar till ”Människan i centrum när hela kommunen ska utvecklas”. Det pågår nu 
arbetet med att revidera Nynäshamns kommuns översiktsplan som skall vara 
vägledande för hur det framtida byggandet skall utformas de närmsta 10 till 30 åren. 
Trafik- och mobilitetsstrategin för Nynäshamns kommun är därför viktig i 
samhanget.  

Vi anser att vår kommun bör fortsätta att byggas utifrån de planerings principer som 
gäller för Trädgårdsstäder, Småstäder och Villastäder så att det nya passar in på 
platsen och dess omgivning. Vi vill att de principer som stadsplanearkitekten Per O 
Hallman arbetade efter, då han upprättade den första stadsplanen för Nynäshamn 
tätort, skall fortsätta att gälla.  

De olika samhällena behöver sammankopplas med väl fungerande gång-och 
cykelvägar, med en tydlig parkeringsnorm samt en plan för laddningsinfrastruktur. 
Allt för att bygga ett hållbart samhälle. Trafik- och mobiltetsplanen är ett mycket 
viktigt styrdokument för att kunna bygga ett hållbart samhälle för hela kommunen 
och för att våran hembygd ska kunna uppnå ett netto- noll mål i utsläpp av 
koldioxid.  

Målsättningen om en hållbar kommun får inte gå i konflikt med tillväxtmålen och 
därför krävs en innovativ trafik- och mobilitetsplan.  

Den största utmaningen för kommunen är att lösa mobilitet på landsbygden vilket 
Nynäshamns kommun inte är ensam om att fundera över. I Europa är det många 
kommuner som funderar över hur demografisk utveckling och en fortsatt 
urbanisering ska tillsammans gå hand i hand med ett hållbart samhälle.  

Elektrifiering, digitalisering och automatisering är lösningar som behöver prioriteras i 
trafik- och mobilitets planen för Nynäshamns kommun. Automatiserade fordon är 
nya mobilitetslösningar som kan ge ny och ökad tillväxtkraft och samtidigt öka 
tillgängligheten i hela kommunen ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Bilaga D
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Fungerande trafikflöden på landsbygden är en utmaning för landsbygdskommuner 
där de regionala planerna utgår från ett urbant synsätt. Det är ofta 
landsbygdskommuner i Stockholmsregionen som hamnar utanför rejäla 
investeringar. Nynäshamns kommun har en stor landsbygd som kännetecknas av 
utspridd befolkning och utspridda byar och mindre samhällen. Den regionala trafiken 
har ofta en låg turtäthet och samtidigt en huvudfokus på arbetspendling. Denna 
prioritering gör det svårare för medborgare på landsbygden att göra resor på fritiden. 
Medborgare bosatta på landsbygden är därför idag hänvisade till egen bil då 
kollektivtrafik inte är ett realistiskt alternativ.  
 
Trots att Nynäshamns kommun har en internationell hamn är kollektivtrafiken 
sparsamt utbyggd för att snabbt kunna transportera människor till intilliggande 
kommuner eller Stockholm som huvudstad.  
 
Nynäshamns kommun bör därför sätta upp tydliga målsättningar för hur 
kollektivtrafiken ska bli bättre och inte tillväxthämmande.  
 
Idag är kollektivtrafiken styrd efter utsatta rutter och enligt tidtabeller. Den 
anropsstyrda trafiken är inte utbyggd i kommunen. Anropsstyrd kollektivtrafik kan 
skapa möjligheter för samhällen med färre invånare att ta sig fram med kollektivtrafik 
från dörr till dörr.  
 
Flexibla hållplatser med tidtabeller och utan tidtabeller (anropsstyrd) behöver finnas 
med för den framtida planeringen av nya samhällen och utveckling av landsbygden i 
Nynäshamns kommun.  
 
Nynäshamns kommun behöver även beakta starka stråk och kringleder för kollektivt 
resande där det ges en enkel möjlighet kunna byta målriktning för kollektivtrafik samt 
även kunna byta trafikslag.  
 
En bred strategi för att kunna samordna olika trafikslag så som infartsparkering, 
gång- och cykelvägar, laddningsstationer för el cyklar och elbilar samt väderskydd för 
resenärer. 
 
Programmet är omfattande och kommande investeringar är betydande för att 
genomföra trafik- och mobilitetsstrategin. Socialdemokraterna önskar därför en 
tydlighet hur investeringar ska genomföras i kommande mål- och budgetdokument. 
Om inte programmet prioriteras kommer inte programmet bli verklighet och 
kommunen kommer få det svårt att nå netto-noll utsläppsmålet. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer inte kunna prioritera utvecklingen om inte 
budget medger detta.  
 
 
 
 
 
 



 

 3(3) 

 

Yrkande från socialdemokraterna:  
 
Socialdemokraterna yrkar dock på några förändringar i enlighet med, Aktionsgruppen 
för gång- och cykelväg längs väg 225 enligt följande;  
 
 Socialdemokraterna föreslår därför: 

• Att kommunstyrelsen beslutar att ändra förslaget till gång- och cykelplan på 
följande två sätt: 
 
• På s. 1 står det att ”Främst bör de övergripande cykelvägar som finns 

inom tätorterna sammanlänkas och på sikt mellan orterna.” Detta bör 
ändras till: ”Främst bör de övergripande cykelvägar som finns inom 
tätorterna sammanlänkas och tätorterna förbindas med 
cykelvägar.” 
 

•  På s. 5 under ”Hög prioritet” finns i nuläget en punkt: ”Åtgärda brister i 
huvudcykelstråken, där kommunen är väghållare, inom tätorterna.” Till 
hög prioritet bör läggas en andra punkt: ”Åtgärda bristen på gång- och 
cykelvägar mellan tätorterna.”  

 
 
I övrigt yrkar Socialdemokraterna bifall till attsats 1–4.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
Patrik Isestad 
Kommunalråd i opposition.  
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§ 382/21 KS/2021/0437/219 

Yttrande i samråd om koncession för kraftledning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande i bilaga A som sitt eget.   

Ärendet 
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd (nätkoncession) 
för att fortsätta använda en befintlig kraftledning. Ansökan avser en luftledning och en sjöledning 
från Herrön/Stackviken till Yxlö i Nynäshamn kommun i Stockholms län. Ledningen konstrueras för 
24 kV.  
 
Ledningen passerar inga detaljplanerade områden eller områden med områdesbestämmelser. Hela 
området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt rörligt friluftsliv (miljöbalken kap. 4). 
 
Bilagd till miljökonsekvensbeskrivningen finns även en utredning gällande så kallade skyddsklassade 
arter. Inte heller här identifieras någon betydande påverkan från kraftledningen. Bilagan bedöms 
inte nödvändig för att kommunstyrelsen ska kunna besluta i ärendet. För att undvika att ärendet 
beläggs med sekretess har den inte bilagts i beslutsunderlaget. Innehållet kan föredras muntligt vid 
sammanträdet om kommunstyrelsen så önskar.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande i bilaga A som sitt eget.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande i bilaga A som sitt eget.   

Beslutsunderlag 
Bilaga A: förslag till yttrande 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
Begäran om yttrande 
 

Skickas till 
Akten 
Energimarknadsinspektionen: diariet@ei.se 
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§ 383/21 KS/2018/0434/619 

Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 (Binomen) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. detaljplanearbetet avslutas med hänvisning till de omfattande åtgärderna som behövs för att 
styrka lämpligheten. 
2. uppdra till kommundirektören/förvaltningen att bilda en arbetsgrupp mellan kommunen och 
representanter för Binomen/Föreningen Barnens bästa, för att finna en lösning utifrån Binomens 
förslag om en tillfällig detaljplan, med en väl genomarbetad avvecklingsplan. 

Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S) och Lena Dafgård (SN) deltar inte i 
beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Ordförande (M) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

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

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

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga H. 
Yttrandet inkom inte innan justering och finns därför inte med i protokollet. 

Föredragning 
Tf. planeringschef Alarik von Hofsten föredrar ärendet. 

Ärendet 
Arbete med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Förtennaren 2 pågår. Syftet med en ny plan 
är att skapa permanenta planmässiga förutsättningar för den skola som idag finns på platsen och 
som idag enbart har tillfälligt bygglov. Utredningar som genomförts indikerar att platsen är olämplig 
för skolverksamhet om inte speciella åtgärder utförs. Åtgärderna bedöms gå utöver vad som är 
normalt för att styrka lämpligheten av en detaljplan. Åtgärderna kommer innebära extra kostnader 
för kommunen och fastighetsägaren. Vidare kan en ny plan begränsa hur verksamheter på 
omkringliggande industrifastigheter kan utvecklas.  Mot den bakgrunden är det lämpligt att 
kommunstyrelsen få ta ställning till inriktningen på fortsatt arbete. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Två alternativa förslag till beslut föreligger: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att planområdet utökas för att möjliggöra de åtgärder som krävs 
för att säkerställa lämpligheten samt att budgetera drygt 700 000 kronor för fortsatt 
planarbete. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet avslutas med hänvisning till de omfattande 
åtgärderna som behövs för att styrka lämpligheten. 

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

Yrkanden 
Ajournering 09.54-10.00, ärendet bordläggs därefter och återupptas efter att §§ 370–375 har 
hanterats. 
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Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) bordläggningsyrkande. 

Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska bordläggas, ställdes i proposition 
innan nedanstående yrkanden lämnades. 

Mikael Persson (L) yrkar bifall till alternativ 2 i förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
kommunstyrelsen ska uppdra till kommundirektören/förvaltningen att bilda en arbetsgrupp mellan 
kommunen och representanter för Binomen/Föreningen Barnens bästa, för att finna en lösning 
utifrån Binomens förslag om en tillfällig detaljplan, med en väl genomarbetad avvecklingsplan. 

Tommy Cumselius (M), Johann Wolf (SD), Bengt-Göran Pettersson (KD), Tony Nicander (V) och 
Theresia Bergendahl (C) yrkar bifall till alternativ 2 i förvaltningens förslag till beslut med Mikael 
Perssons (L) tilläggsyrkande. 
 
Lena Dafgård (SN) yrkar på återremiss och:  
1. att FN:s barnkonvention, som är lag i Sverige sedan 1 januari 2020 följs så att Binomens elever 
och föräldrar tillfrågas skriftligt och deras synpunkter beaktas innan några beslut om Binomen 
fattas. 
2. att de tre detaljplanerna S 188, 711 och 812 som saknas i handlingarna kommer 
kommunstyrelsen till del. 
3. att detaljplanen DP 812 och de åtgärder som är beskrivna där exkluderas från detaljplanearbetet 
för Förtennaren 2, eftersom de ändå ska genomföras enligt DP 812 och de inte är 
fastighetsägarens ansvar. 
4. att en ändring av beteckningen för industrimark (J) till verksamhetsområde (Z) utreds för 
detaljplanerna S 188, 711 och 812. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Lena Dafgårds (S) återremissyrkande. 
 
Ajournering 10:44-10:50. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska bordläggas. 
2. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
3. bifall eller avslag till alternativ 2 i förvaltningens förslag till beslut. 
4. bifall eller avslag till Mikael Perssons (L) tilläggsyrkande. 

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

1. ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 1 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag ställs mot bifall till att ärendet ska bordläggas. Ja-röst för att 
ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska bordläggas. 
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Omröstningsresultat 1 
Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Tony Nicander (V) X  
Lena Dafgård (SN)  X 
Johann Wolf (SD) X  

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande (M) att ärendet ska avgöras idag. 

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

2. ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 2 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras. Ja-röst för 
att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 2 
Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Tony Nicander (V) X  
Lena Dafgård (SN)  X 
Johann Wolf (SD) X  

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande (M) att ärendet ska avgöras idag. 

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

3. bifalla alternativ 2 i förvaltningens förslag till beslut. 
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4. bifalla Mikael Perssons (L) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse: Förutsättningar för fortsatt planarbete på Förtennaren 2 (Binomen)  

Skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Akten  



Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 
(Binomen)

Fri företagsamhet och möjligheten att välja skola är någon som Alliansen värnar, men 
samtidigt måste sådant ske på ett korrekt sätt med hänvisning till gällande lagstiftning.  
Ärendet kring Binomens verksamhet har varit en långsliten fråga där vi dock nu 
tillsammans med fastighetsägaren, skolan och föräldrarepresentanter hoppas ha funnit 
en lösning som dock inte är en fortsättning på det i ärendet aktuella, påbörjade 
planarbetet. 

I stället föreslår vi att ovannämnda parter gemensamt tar fram en plan för en 
kontrollerad avveckling av verksamheten, vilket möjliggör fortsatt, tidsbegränsad drift av 
skolan. 

Vi yrkar därför att 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Påbörjat detaljplanearbete avslutas
2. Uppdra till kommundirektören/förvaltningen att bilda en arbetsgrupp

mellan kommunen och representanter för Binomen/Föreningen Barnens
bästa, för att finna en lösning utifrån Binomens förslag om en tillfällig
detaljplan, med en väl genomarbetad avvecklingsplan

För Allians i Nynäshamn 

Harry Bouveng (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Bilaga E



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-11-15

Särskilt yttrande Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 (Binomen)

Bakgrund
Den fristående Montessoriskolan Binomen ligger på fastigheten Förtennaren 2 i Vansta industriområde.
Binomen drivs av den ideella föreningen Barnens Bästa och har 43 elever från F (förskoleklass) till och
med årskurs 3 samt fritidshem. Skolan, som har funnits sedan 2002, har haft ett tidsbegränsat bygglov
som löpt ut och fastigheten är planlagd för industriändamål. Kommunstyrelsen beslutade den 2019-12-12
(§ 356/19) följande:

1. Verkställa kommunstyrelsens beslut den 21 november 2018 § 265 genom att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med berörd fastighetsägare initiera ett planuppdrag på
fastigheten Förtennaren 2, där syftet med detaljplanen är att medge skolverksamhet inom
fastigheten (vår fetstil).

2. Uppkomna detaljplanekostnader ska belasta kommunstyrelsens planeringsavdelning istället för
fastighetsägaren, i likhet med tidigare beslut den 21 november 2018 § 265.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag i mars 2020.

I stället för att hantera uppdraget enligt kommunstyrelsens beslut den 21 november 2018 § 265, det vill
säga att syftet med detaljplanen är att medge skolverksamhet inom fastigheten har ett antal
utredningar initierats som innehåller faktafel. Till exempel har detaljplanerna S 188, 711 och 812 som
gränsar till berörd detaljplan inte beaktats i alla utredningar, trots att dessa detaljplaner är fastställda och
har vunnit laga kraft. S i S 188 står för Stadsplan. Detaljplanerna 711 och 812 har mycket långtgående
begränsningar i planbestämmelserna enligt följande:

● m 1: Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Störande buller är det som
överstiger 55 Db inomhus och 65 Db vid uteplats.

● m 2: Åtgärder till skydd av grundvattnet kan erfordras, se planbeskrivningen.

Sorundanet Nynäshamns
kommunparti

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

Bilaga F



Våren 2021 har följande utredningar genomförts:

● barnkonsekvensanalys
● dagvattenutredning
● riskutredning
● trafikutredning
● bullerutredning.

Utredningarna kommer fram till att det finns flera hinder för att platsen ska anses lämplig och
utredningarna föreslår också åtgärder för att undanröja hindren. Vi anser att utredningarna är bristfälliga,
eftersom de innehåller faktafel och inte har beaktat detaljplanerna 711 och 812. Vissa av utredningarna
har identifierat problem som föreslås lösas av fastighetsägaren, trots att dessa problem är vår kommuns
lagstadgade ansvar och det redan framgår av detaljplanerna 711 och 812 hur dessa problem ska lösas.

Förvaltningens ena förslag till beslut är att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att planområdet utökas för att möjliggöra de åtgärder som krävs för att
säkerställa lämpligheten samt att budgetera drygt 700 000 kronor för fortsatt planarbete.

Vi anser att det är en helt felaktig slutsats att planområdet ska behöva utökas.

Barnkonsekvensanalysen

En av utredningarna som har gjorts är en Barnkonsekvensanalys. I utredningen skrivs ett helt stycke
som framför allt handlar om förskolan under rubriken “Lämplighetsbedömning” (s. 13). I stycket hänvisas
också till en forskningsrapport om förskolebarn. Detta är inte är tillämpligt på Binomen som endast är
skola. Dessutom finns det inga sådana rekommendationer om antal kvadratmeter friyta per barn,
som Barnkonsekvensanalysen hänvisar till. Sådana rekommendationer saknas både för förskolan
grundskolan i Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor,1

skolor eller liknande verksamhet. I “Konsekvensutredningen för Boverkets allmänna råd förklarar2 3

Boverket detta: “Boverket har med beaktande av de allmänna rådens karaktär, beslutat att inte
rekommendera några ytkrav (vår fetstil). Detta eftersom de allmänna råden ska ange en möjlig väg för
att uppfylla lagens krav och ett specifikt ytkrav inte ger utrymme för alternativa tillvägagångssätt. Vidare
bedömer Boverket att ett ytkrav i de allmänna råden minskar möjligheterna för kommunerna att använda
sig av flexibla lösningar som är anpassade efter de lokala förutsättningar.” (s. 12).

Det är också viktigt att känna till att eleverna mycket ofta under överinseende av skolans medarbetare
utnyttjar skogen bakom skolan för lek och pedagogiska aktiviteter. Skogen nås genom en grind från
baksidan.

Det finns alltså ingen anledning till att detaljplaneområdet behöver utökas för att Binomen skulle
vara tvungen att köpa in extra mark för att få en tillräcklig stor skolgård för eleverna.

3 “Konsekvensutredning för Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor,
skolor eller liknande verksamhet”:
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/

2 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/

1 Boverkets definition av friyta: “Med friyta avses i det allmänna rådet den yta som barnen och eleverna har tillgång
till och kan använda på egen hand vid sin utevistelse.” (s. 11).
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I Barnkonsekvensanalysen hänvisas till metoder som har vägletts av Trafikverkets modell för
barnkonsekvensanalyser (Trafikverket, 2004) samt Göteborgs stads modell för barnkonsekvensanalyser
(Göteborgs stad, 2019). Detta var före FN:s barnkonvention blev lag i Sverige 1 januari 2020. Av
Barnkonsekvensanalysen framgår det också att: “Ingen dialog fördes med barnen till följd av det
begränsade tidsutrymmet samt att projektet mer fokuserar på yttre omständigheter som kan vara svåra
att förstå för unga barn.” (s. 4).

Detta strider mot FN:s barnkonvention, som är lag. Man kan inte negligera FN:s barnkonvention och
hävda att det inte har funnits tid att följa lagen och fråga de berörda föräldrarna och barnen som lagen
kräver. Att det är allvarligt att inte följa FN:s barnkonvention har nyligen blivit tydligt i två domar i
Förvaltningsrätten, där domstolen har upphävt beslut i Danderyd och Solna kommuner där man hade
flyttat elever utan att tillfråga dessa och deras föräldrar.

I detaljplanen S 188, antagen 1977-10-25, gäller följande för områden betecknade med J:
”Industriändamål eller andra jämförliga ändamål som inte medför brandfara eller sanitär olägenhet eller
stör trevnaden”. Avsikten är att använda samma beskrivning för de nya kvarteren så att de blir likvärdiga
det befintliga. Bostäder för anläggningars tillsyn och bevakning tillåts också inom området.

I det befintliga verksamhetsområdet finns kontor och lättare industri med lager. Det finns också bostäder
i området vilket är i enlighet med gällande detaljplan, som säger att bostäder får uppföras för
anläggningars tillsyn och bevakning. De nya fastigheterna inom verksamhetsområdet får samma
beteckning som de befintliga, det vill säga att verksamheten inte ska vara störande för omgivningen.
Detta går inte att ändra på, oavsett skola eller inte.

Det är också viktigt att betona att det redan idag finns flera verksamheter som inte skulle kunna vara kvar
om störande verksamheter startades i planområdet. Vår kommun har ett eget boende Solgården och där
i Kviglöt planeras också för ett 80-tal bostäder. vilket inte kan kombineras med störande verksamhet.
Det finns också en stor anläggning för hästar. Hästar är flyktdjur och denna verksamhet skulle inte kunna
fortsätta om störande verksamheter etablerades i området. För hästverksamhet är det mycket stränga
regler när det gäller buller och det som gäller är i princip maximalt samtalston. Dessutom skulle vår
kommun kunna bli stämd av dem som bedriver nuvarande verksamheter om störande verksamheter
etablerades, eftersom det strider mot begränsningarna i detaljplanerna S 188, 711 och 812.

Barnkonsekvensanalysen rekommenderar att skolan ska bekosta gång- och cykelväg för säkrare
skolväg, men barnen är ju 6-9 år och skjutsas därför till skolan. I detaljplan 812 finns en gång- och
cykelväg, så den detaljplanen behöver genomföras. Dessutom är det så att eleverna kommer från många
olika delar av kommunen, vilket skulle innebära att skolan ska bekosta säker skolväg från alla orter som
eleverna kommer ifrån. Det finns kommunala skolor som har elever som till exempel måste gå över eller
åka buss från Länsväg 225, en av Sveriges 50 farligaste vägar, utan att kommunen åtgärdar säker
skolväg för dessa elever.

Dagvattenutredning
De åtgärder som behöver göras är egentligen inte relaterade till skolan och den nya detaljplanen. Det
handlar snarast om att genomföra den befintliga DP 812. Det är olyckligt att utredaren inte har fått
tillgång till dessa uppgifter. Eftersom den detaljplanen redan är beslutad och har vunnit laga kraft, är det
helt orimligt att kräva att skolan ska bekosta de åtgärder som är vår kommuns ansvar:
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● Att detaljplan 812 görs färdig så att dagvattenhanteringen i området fungerar som det är tänkt
enligt planbeskrivningen.

● Att man färdigställer dikena på båda sidor om Djursnäsvägen.

● Att gång- och cykelbanor byggs på båda sidor om Djursnäsvägen.

● Att Djursnäsvägen byggs färdigt ner till väg 533, samt diken och gång- och cykelvägar.

● Att bygga en trumma under väg 533 så att dagvattnet kan fortsätta ner till den planerade
dagvattendammen där det kan renas.

I dagvattenutredningen föreslås att dagvatten från Förtennaren 2 ska kunna rinna ut i recipienten
Älby-Berga. Vi kan inte se att detta skulle kunna hända, eftersom marken lutar åt söder. Om vattnet ska
nå grundvattenförekomsten Älby-Berga, måste vattnet i så fall lyckas rinna uppåt mot norr till det öppna
diket intill väg 225, vilket är synnerligen osannolikt. När det gäller föroreningar, så är det en skola som
utreds, vilken har minimala föroreningskällor. Detta är den minst förorenade verksamheten i området.

Om vår kommun avser att ändra detaljplanerna, innebär det att vår kommun får göra om alla tre
detaljplanerna;  S 188, 711 och 812. Det är högst tveksamt om det går att ta bort planbestämmelserna
m 2: “Åtgärder till skydd av grundvattnet kan erfordras”. Följande står i de tre detaljplanerna, se nedan.

Information

Följande information ska ligga till grund för utformning av hårdgjorda ytor inom detaljplanen. Åtgärderna är
avsedda att skydda grundvattnet.

Industri som för sin verksamhet använder miljöfarliga ämnen och som avser att hantera dessa utomhus ska

- Hårdgöra hanteringsytor med tät asfaltsbeläggning eller tät betongbeläggning.

- Hanteringsytorna ska ha sådant fall så att vätskorna stannar inom ytan och kan samlas upp.

- Bygga över hanteringsytor så att regnvatten inte kan nå ytor där spill från hantering av ämnena kan
förekomma.

- Avleda regnvatten från sådant tak tillsammans med övrigt takvatten.

- I övriga hårdgjorda ytor krävs brunnar med oljeavskiljare.

Detta gör att det är högst olämpligt att frångå rekommendationerna i de tre detaljplanerna om att
skydda grundvattnet och istället rekommendera fastigheterna att utföra infiltration på egna
fastigheten såsom Dagvattenutredningen föreslår.

I alla tre detaljplanerna, S 188, 711 och 812, står det att vår kommun ska vara huvudman för hantering
av dagvatten, så det vore lämpligt att vår kommun avleder vattnet för rening till den planerade
dagvattendammen (som man fått Lona-bidrag för) söder om väg 533.
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Vi hänvisar också till Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 14 §. “De åtgärder som åläggs en enskild
fastighetsägare måste kunna anses vara ekonomiskt rimliga och stå i proportion till möjligheten att
använda fastigheten för det den är ämnad.” I Plan- och bygglov (2010:900) 8 kap. 9 §: “Inom
detaljplanelagt område, som omfattas av verksamhetsområde för dagvatten enligt LAV kan den enskilde4

fastighetsägaren inte ges något ansvar utöver sådant som gäller avvattningen av den egna fastigheten.
Krävs det tekniska anläggningar eller installationer som fördröjningsmagasin eller pumpar för att
ta hand om och leda bort dagvattnet är det VA-huvudmannens ansvar att dessa kommer till stånd
och fungerar.”

Vår kommun är huvudman för den allmänna platsmarken. Vår kommun genom
kommunstyrelseförvaltningen och mark- och exploatering ansvarar för utbyggnad av erforderliga
VA-ledningar och dagvattenledningar, som därefter kommer att ingå i det kommunala
verksamhetsområdet. Detta är en skrivning som vår kommun inte kommer ifrån.

Riskutredning

Riskutredningens slutsatser är följande:

● I dagsläget anses det vara acceptabelt med de nuvarande riskerna att förlägga skola på
Förtennaren 2. Varken bilväg eller närliggande industrier bidrar med en oacceptabel risk.

● I dagens detaljplan (DP711) hänvisas det till S 188. I S 188 finns en skrivning avseende
verksamheter i form av industriändamål eller andra jämförliga ändamål som inte medför brandfara
eller sanitär olägenhet eller stör. Om en liknande skrivning används i den nya detaljplanen
kommer en omskrivning av detaljplan för att tillåta skola ej påverka industrierna i området
i någon större utsträckning.

● Om en begränsande skrivning i detaljplanen ej tillämpas medför det att verksamheter runt
omkring skolan har möjlighet att upprätta verksamheter som gemensamt kan utgöra en
oacceptabel risk för skolverksamheten.

● Konsulten Säkerhetspartner rekommenderar att skrivningen “industriändamål eller andra
jämförliga ändamål som inte medför brandfara eller sanitär olägenhet eller stör” tillförs den nya
detaljplanen för att säkerställa att risknivån för skolan är acceptabel även framöver.

Trafikutredning

Den trafik som tillkommer på grund av att industrier etableras, kommer att angöra området från primär
länsväg 225. Trafiken kommer därför inte att passera bostäder eller känsliga verksamheter. Den
befintliga skolan ligger söder om den nya återvändsgatan och påverkas därför inte av
tillkommande trafik. En etablering av en bensinstation kommer att medföra ökad trafik, men denna
kommer inte att beröra området annat än vid infarten vid primär länsväg 225.

Vid en utbyggnad enligt planförslaget, antas trafikmängden öka in till industriområdet. Ökningen kommer
att bestå av den trafik som kommer till området från länsväg 225. Om Djursnäsvägen ansluts till länsväg

4 LAV = Lagen om allmänna vattentjänster.
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533, tillkommer den trafikmängden genom planområdet. Bostäder och verksamheter längs den bortre
delen av länsväg 533, kommer då att få mindre trafik längs den närmaste vägsträckan. Förlängningen
av GC-vägen ger gång- och cykeltrafikanter längs Djursnäsvägen en säkrare trafikmiljö.

Bullerutredning

Bullerutredningen är ett utkast och inte slutgiltig utredning. Det går inte att fatta beslut med en
utredning, som inte är fastställd, som beslutsunderlag. Utredningen har inte kunnat uppmäta något
buller, vilket beror på att det är svårt att mäta trafikbuller som inte finns.

I stället har man gjort matematiska beräkningar om vilket buller som skulle kunna uppstå fram till år
2040. Eftersom hela fordonsflottan ska vara elektrifierad 2040 (och kanske tidigare) kommer det inte att
bli ökat buller. Problemet är också att beräkningarna inte tar hänsyn till de administrativa begränsningar
som just har nämnts. Som vi redan har tagit upp, finns det mycket långtgående begränsningar vad gäller
buller inom båda detaljplanerna, vilket inte kan ändras, oavsett ny detaljplan eller inte, skola eller inte.
Beteckningen m 1 betyder att “Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.” Störande buller är
det som överstiger 55 Db inomhus och 65 Db vid uteplats.

Vi anser att det är anmärkningsvärt att skolan föreslås bekosta ett bullerplank för buller som inte
finns.

Med gällande planbestämmelser, bedöms att skolan inte utgör en påtaglig begränsning för den
verksamhet som föreskrivs i området i övrigt. Den verksamhet som kan förekomma i området
bedöms inte heller hindra verksamheten i skolan.

Beslutsunderlagen är bristfälliga då detaljplanerna S 188, 711, 812 som omnämnts ovan saknas i
beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen.

Z Verksamhetsområde

Ur PBL: Användningen verksamheter används för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande
försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad
omgivningspåverkan.

Användningen betecknas på plankartan med Z.

Användningen Z verksamheter är bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har
begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och
verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter
med behov av lokaler för material eller utrustning så som el och byggföretag eller företag som erbjuder
hushållsnära tjänster ingår.

Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt
om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med varor som
producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i användningen.
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Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom
bygg eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen. I användningen ingår även komplement till
verksamheten, såsom parkering och kontor.

Detaljplanen utformas alltså så att den planerade verksamheten möjliggörs genom de planbestämmelser
som krävs för att göra platsen lämplig. Det kan handla om lokalisering i förhållande till andra
användningar eller om egenskapsbestämmelser för placering av byggnader och anläggningar, tekniska
åtgärder eller skyddsåtgärder för att motverka exempelvis störningar till eller från omgivningen.

Lagstöd: PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p
Färg: Beige
Gällande period: 2015-01-02 - 2020-09-30
Bestämmelsekod: DP_KM_Z
UUID: edc2462b-299d-4525-b647-48a835f0be8e”

En ändring av beteckningen J till Z skulle göra att skolan Binomen kan vara kvar I området utan att göra
en separat plan för Förtennaren 2 (frimärksplan).

Yrkande
Vi yrkar på återremiss av Inriktningsbeslutet fortsatt planarbete Förtennaren 2 (Binomen) för att följande
ska åtgärdas:

1. att FN:s barnkonvention, som är lag i Sverige sedan 1 januari 2020 följs så att Binomens elever
och föräldrar tillfrågas skriftligt och deras synpunkter beaktas innan några beslut om Binomen
fattas.

2. att de tre detaljplanerna S 188, 711 och 812 som saknas i handlingarna kommer
kommunstyrelsen till del.

3. att detaljplanen DP 812 och de åtgärder som är beskrivna där exkluderas från detaljplanearbetet
för Förtennaren 2, eftersom de ändå ska genomföras enligt DP 812 och de inte är
fastighetsägarens ansvar.

4. att en ändring av beteckningen för industrimark (J) till verksamhetsområde (Z) utreds för
detaljplanerna S 188, 711 och 812.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Barn- och utbildningsnämnden,
samt i Kommunfullmäktige
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Nynäshamn, 2021-11-18 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 383/21 

Särskilt yttrande: Inriktningsbeslut fortsatt planarbete 
Förtennaren 2 (Binomen).  

Kommunens topprankade skola tvingas till 
nedläggning. 

Topprankad och folkkära skolan tvingas lägga ner trots att nuvarande samt en 
kompletterande och uppdaterad detaljplan kunnat medge att skolan får vara kvar. 

Kommunstyrelsen i Nynäshamn beslutade den 2021-11-18, att påbörja en 
nedläggning av den ideella friskolan Binomen. Partierna M, L, KD, C, SD, och V 
beslutade efter rösträkning att skolan ska tillsammans med kommunen ta fram en 
avvecklingsplan. Socialdemokraterna och Nynäshamns kommunparti Sorunda Net 
röstade för att skolan ska få fortsätta sin mycket populära verksamhet.  

Binomen är Nynäshamns kommuns enda friskola och noterar toppnoteringar och är 
mycket älskad. Idag står över 400 barn i kö att få börja i den populära skolan.  

Skolan är en ideell montessoriskola som bedrivs i föreningsform och är ett mycket 
populärt komplement till den kommunal skolan. Nynäshamns kommun placerar sig 
idag på tredje sista plats i skolranking som Lärarförbundets skolranking för 2021.  

Den 21 november 2018 § 265, beslutade kommunstyrelsen i ärende rörande 
skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen beslutade att; initiera ny detaljplan i Vansta verksamhetsområde 
för att möjliggöra skolverksamhet i fastighet där friskolan Binomen är verksamma. 
Kostnader med ny detaljplan ska inte belasta fastighetsägaren. 

Detaljplanen ska möjliggöra för skolverksamhet i delar av Vansta 
verksamhetsområde. Planområdet omfattar fastigheten Förtennaren 2 där den 
fristående skolan Binomen bedriver verksamhet. Befintlig detaljplan föreskriver 
området som industriområde. Syftet med förändringen av detaljplanen är att den ska 
medge skolverksamhet inom aktuell fastighet. 

Bilaga G



 

 2(4) 

 

 
Mot beslutet var den borgerliga Alliansen i Nynäshamn men oppositionen med S, 
SN, V, MP och SD beslutade att detaljplanen skulle påbörjas med att skolan skulle 
kunna vara kavar på plats.  
 
Ett nytt ärende lyftes under kommunstyrelsen 2021-11-18, och där ändrade sig V och 
SD och stöttade den borgerliga Alliansen. Beslutet innebär att arbetet med ny 
detaljplan avbryts med att skolan ska få vara kvar på plats.  
 
Beslutet är ett stort svek mot barnen, föräldrar, lärare samt de över 400 barn som står 
i kö att få börja i skolan.   
 
Bakgrund. 
Den tidigare förskolan Lilla Parveln och numera skolan Binomen är en ideell 
förening, som har bedrivit skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde i 26 år. De 
första åren bedrev den ideella föreningen förskoleverksamhet för att senare även 
bedriva skolverksamhet.  
 
Den senare tiden bedrivs enbart skolverksamhet i den aktuella fastigheten. 
Verksamheten har under dessa 26 år skötts på ett föredömligt sätt, utan några som 
helst anmärkningar och har hela tiden fortsatt att utvecklas på ett mycket positivt 
sätt. Skolan förtjänar att få fortsätta att bedriva sin verksamhet i dagens form och i 
samma lokaler som den funnits sedan den startade.  
 
Under de 26 åren som den ideella föreningen bedrivit verksamhet i fastigheten har 
Nynäshamn kommun regelbundet besökt skolan. Bland annat har företrädare för 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (under vilken Stadsbyggnadsavdelningen 
som ansvarar för bl.a. detaljplanering, bygglov och tillsyn sorterar) och Barn- och 
utbildningsförvaltningen besökt skolan. Även myndigheter såsom Södertörns 
brandförsvarsförbund, Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund och 
Skolinspektionen har besökt skolan. 
 
Ingen av dessa myndigheter har under de 26 år som skolan har bedrivits i fastigheten 
påtalat att det ska förekomma oegentligheter där bygglov ska saknas eller att tillfälligt 
bygglov gått ut.  
 
Nynäshamns kommun har däremot fattat beslut som på olika sätt tar hänsyn till att 
skolverksamhet bedrivs i fastigheten. Bl.a. har kommunfullmäktige har i den 
fördjupade översiktsplanen för Ösmo tätort (Antagen handling, upprättad i 
december 2006) beslutat att en ny- eller ombyggnad av gång- och eller cykelväg till 
skolan skulle möjliggöras (karta 1, gång- och cykelplan, Ösmo).  
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Fastigheten är vidare utmärkt som A-tomt i kartan likt Vanstaskolan och 
Tallbackaskolan. I den nu gällande detaljplanen för området Dp 711 lagakraft 1993-
04-20 samt fördjupad översiktsplan Ösmo (Detaljplanering pågår för utbyggnad av 
Vansta industriområde med icke störande verksamheter.). 
 
En plats nära väg 225 finns avsatt för en bensinstation. I tidigare detaljplaner finns 
även restriktioner avseende buller, som syftar till att de verksamheter som bedrivs i 
området ska kunna kombineras med skolverksamhet.   
 
Nynäshamns kommun har således varit väl medveten om att skolverksamhet bedrivs 
i fastigheten, men har hanterat gällande bygglagstiftning felaktigt, brustit i sin tillsyn 
och information till fastighetsägaren. Nynäshamns kommun har inte tidigare 
kontaktat fastighetsägaren för att ta fram en avvecklingsplan då de tillfälliga bygglov 
som funnits löpt ut.  
 
Det är inte rimligt att en skolverksamhet, som under mycket lång tid bedrivit 
skolverksamhet i en fastighet, ska tvingas upphöra med verksamheten på grund av 
kommunens försumlighet. 
 
Särbehandling avseende kostnader för framtagande av ny detaljplan motiveras således 
tidigare av kommunstyrelse beslut från 2018, av att Nynäshamns kommun har brustit 
i handläggningen av bygglov och tillsynen avseende detaljplan för Dp 711, lagakraft 
1993-04-20.  
 
Att detaljplanen ändras för att möjliggöra skolverksamhet i den fastighet för skolan 
Binomen är lokaliserad, och att kostnaderna för detta inte belastar fastighetsägaren, 
bedömdes tidigare av kommunstyrelsen vara av allmänt intresse för invånarna i 
Nynäshamns kommun då skolformen är av egen särart (Montessoriskola) som inte 
finns på annan plats kommunen och är mycket efterfrågad. 
 
Sammantaget är bedömningen att det finns synnerliga skäl för framtagandet av en ny 
detaljplan, och för att kommunen står för kostnaden för framtagandet.  
 
I ärendet 383/21 kommunstyrelsen 2021-11-18, förslås av förvaltningen två 
alternativ till beslut:  

1. Kommunstyrelsen beslutar att planområdet utökas för att möjliggöra de 
åtgärder som krävs för att säkerställa lämplighet samt att budgetera 700 000 
kronor för fortsatt planarbete. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet avslutas med hänvisning till 
de omfattande åtgärder som behövs för att styrka lämpligheten.  
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Under ärendehanteringen yrkade socialdemokraterna på att ärendet skulle bordläggas 
och att en dialog med föreningen Barnens Bästa ska genomföras (förslagsvis 
kommunstyrelsen temadag den 2 december). Detta då den borgerliga alliansen 
hänvisar till att föreningen Barnens Bästa förordar en avveckling av den egna skolan.  
 
När oppositionen fört dialog med skolan vill de vara kvar på plats och har inga 
planer på att avveckla sin verksamhet. Då det råder oklarheter bland beslutsfattarna i 
kommunstyrelsen ansåg Socialdemokraterna att det vore lämpligt att lyssna till 
föreningen.  
 
Samtliga partierna i Kommunstyrelsen utom (S), (SN) samt (MP) ansåg att en dialog 
med föreningen Barnens Bästa var olämpligt. Vi anser att det är en brist av de 
beslutande att inte våga föra en öppen dialog med föreningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutat att inte föra en dialog med skolan yrkade 
Socialdemokraterna på en återremiss enligt (SN) yrkande.  
 
Yrkande från (SN) var enligt följande: 
Vi yrkar på återremiss av Inriktningsbeslutet fortsatt planarbete Förtennaren 2 
(Binomen) för att följande ska åtgärdas: 
 
1. att FN:s barnkonvention, som är lag i Sverige sedan 1 januari 2020 följs så att 
Binomens elever 
och föräldrar tillfrågas skriftligt och deras synpunkter beaktas innan några beslut om 
Binomen fattas. 
 
2. att de tre detaljplanerna S 188, 711 och 812 som saknas i handlingarna kommer 
kommunstyrelsen till del. 
 
3. att detaljplanen DP 812 och de åtgärder som är beskrivna där exkluderas från 
detaljplanearbetet för Förtennaren 2, eftersom de ändå ska genomföras enligt DP 
812 och de inte är fastighetsägarens ansvar. 
 

3. att en ändring av beteckningen för industrimark (J) till verksamhetsområde 
(Z) utreds för detaljplanerna S 188, 711 och 812. 

 
Ärendet är inte korrekt berett inför beslut och kommunstyrelsen har beslutat att 
lägga ner skolan på felaktiga grunder. 
 
Socialdemokraterna beklagar att skolan ska läggas ner.  
 
Socialdemokraterna I Nynäshamn  
 
Patrik Isestad 
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§ 384/21 KS/2020/0335/260 

Markanvisningsavtal för Vansta 5:38, bostadsutveckling intill 
Ösmo station 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat 

markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt, 
2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för 

detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga kraft. 

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

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

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga K. Yttrandet 
inkom inte innan justering och finns därför inte med i protokollet. 

Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S) och Johann 
Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Föredragning 
Projektledare Emma Höglund föredrar ärendet. 

Ärendet 
Bokoop Fastighet AB (exploatören) ansökte i juli 2020 om direktanvisning på del av fastigheten 
Vansta 5:38 intill Ösmo station. I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar om direktanvisning med bolaget, 
och att förslag till markanvisningsavtal ska behandlas av kommunstyrelsen tillsammans med 
beställning av detaljplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat 

markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt, 
2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för 

detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga 
kraft. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat markanvisningsavtal 
för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt, 
2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden för 
detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-21 att bordlägga ärendet.  

Yrkanden 
Johann Wolf (SD), Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
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Tommy Cumselius (M) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

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

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

Omröstning begärd. 

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

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 
Harry Bouveng (M), ordförande X  
Mikael Persson (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Lars-Åke Lundin (S)  X 
Tony Nicander (V) X  
Lena Dafgård (SN)  X 
Johann Wolf (SD)  X 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Kartor och bilder 
Bilaga 2  Exempel på situationsplan 
Bilaga 3  Undertecknat markanvisningsavtal  
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



Nynäshamn, 2021-11-18 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer § 384/21 

Särskilt yttrande: Markanvisningsavtal och 
planbeställning för del av Vansta 5:38, 
bostadsutveckling intill Ösmo station.  

Sammanfattning 
Parkeringsplatsen invid Ösmo station kan i dagsläget inte markanvisas förrän 
grundläggande utredningar är klara om utformning av områden, bebyggelse, parker, 
grönområden, infrastruktur med mera. Det åligger även kommunen att arbeta med 
strategisk planering för social hållbarhet, vatten, klimatanpassning samt buller- och 
riskfrågor. Inga av dessa utredningar är idag genomförda för Ösmo trots att stora 
detaljplaneprocesser i området är påbörjade. Socialdemokraterna yrkar på att 
markanvisningsavtalet avslås. Socialdemokraterna är inte emot byggnation men om 
grundförutsättningar inte är färdiga kommer projekten endast avstanna och inget 
sker. Tydliga exempel är Hallängen 7, där beslut togs våren 2018 och projektet ligger 
still samt Ösmo etapp 1 som även det avstannat.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedanförslag: 
1. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna undertecknat
markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av Vansta 5:38 samt,
2. att kommunstyrelsen beställer en detaljplan från Samhällsbyggnadsnämnden för
detaljplaneområdet när beslut om godkännande av markanvisningsavtalet har vunnit
laga kraft.

Utlåtande  
En förfrågan om direktmarkanvisning har tidigare inkommit från Bokoop och 
beslutats i kommunstyrelsen som avser att bygga mindre lägenheter på 
infartsparkering i Ösmo. Socialdemokraterna yrkade avslag på förfrågan i KSAU och 
den borgerliga alliansen röstade för en markanvisning samt i kommunstyrelsen 
röstades direktmarkanvisningen igenom. Nu har kommunstyrelsen möjlighet att rösta 
nej till direktmarkanvisningsavtalet.  

Direkta Markanvisningar är inte att föredra då de inte prövas av marknaden och 
korruptionsmisstankar lätt uppstår.  

Socialdemokraterna har blivit kontaktade av bolaget och har därigenom försökt att 
påverka samhällsbyggnadsprocessen. Socialdemokraterna har även noterat att flera 
andra partier har haft kontakt av bolaget inför beslutet. Detta är inte bra och kastar 
en våt filt över projektet.  

Bilaga I



 

 2(2) 

 

Socialdemokraterna är för ungdomslägenheter och vårt vallöfte, 2018 var; - Inför en 
bostadsgaranti för ungdomar mellan 19-27 år och som stått i Nynäshamns Bostäders 
bostadskö i minst 2 år. Det är särskilt viktigt att det byggs hyresbostäder, bostäder 
med hiss och bostäder för unga. Bostadsbyggandet ska ske utifrån god 
boendekvalitet till rimliga kostnader. Bostadsbyggandet ska ske i hela kommunen och 
med olika upplåtelseformer. 
 
Ösmo utvecklas 
Socialdemokraterna menar att en större utveckling av Ösmo som samhälle kommer 
att ske och att det i dag saknas grundläggande utredningar för att göra Ösmo till en 
trivsam trädgårdsstad. 
  
Nynäshamns kommun ansvarar för Nynäshamns kommuns översiktsplan som 
beskriver hur kommunens fysiska miljö ska utvecklas på långsikt. Den 
översiktsplanen är förnärvarande på remiss och för ombearbetning.  
Kommunen ansvarar även för detaljplanering som styr lokalisering och utformning 
av områden, bebyggelse, parker, grönområden, infrastruktur med mera. Det åligger 
även kommunen att arbeta med strategisk planering för social hållbarhet, vatten, 
klimatanpassning samt buller- och riskfrågor. Inga av dessa utredningar är idag 
genomförda för Ösmo trots att stora detaljplaneprocesser i området är påbörjade. 
 
Detaljplaneområdet nummer ett har därför pausats för att inhämta ovanstående 
kunskap. 
  
Intill den infartsparkering som exploatören efterfrågat för direktmarkanvisning och 
numera ett markanvisningsavtal kommer ytterligare en exploatör framgent utveckla 
små lägenheter vid busstorget. Även fastighetsägare (Hallängen 7, g: a bion) kommer 
bygga flerfamiljshus anpassat för smålägenheter. Dessa exploatörer avser att bygga 
smålägenheter som hyreslägenheter.   
 
Innan grundläggande utredningar presenterats så bör begäran från exploatören 
avslås.  
 
Socialdemokraterna yrkar därför att: 

• Avslå markanvisningsavtalet.  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn  
 
Patrik Isestad 
 
 



Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2021-11-18  

Särskilt   yttrande   beträffande   Markanvisningsavtal   för   Vansta   5:38,   bostadsutveckling  
intill   Ösmo   station   

Bakgrund   
Ärendet   gäller   en   markanvisning   av   del   av   fastigheten   Vansta   5:38   intill   Ösmo   station.   Exploatör   är  
Bokoop   Fastighet   AB.   För   utveckling   av   markanvisningsområdet   och   dess   omgivning   krävs   att   en   
detaljplan   arbetas   fram.   Detaljplaneområdet   föreslås   utvecklas   med   cirka   120   kooperativa   
hyresrätter   för   unga,   en   infartsparkering   och   tryggare   gång-   och   cykelstråk.   Förvaltningen   bedömer  
att   en   detaljplaneläggning   och   markanvisning   till   aktuell   exploatör   är   i   enlighet   med   vår   kommuns   
översiktsplan,   fördjupad   översiktsplan   för   Ösmo   samt   program   för   Ösmo.   

För   att   sätta   ramarna   för   markanvisningen,   gällande   mål   och   avgränsningar   för   detaljplanen,   
samverkan,   parternas   åtaganden   och   överlåtelse   av   mark,   har   ett   markanvisningsavtal   tecknats  
mellan   vår   kommun   och   exploatören.   

Bokoop   Fastighet   AB   (exploatören)   ansökte   i   juli   2020   om   direktanvisning   på   del   av   fastigheten   
Vansta   5:38   intill   Ösmo   station.   I   februari   2021   beslutade   kommunstyrelsen   att   ge   
kommunstyrelseförvaltningen   i   uppdrag   att   inleda   förhandlingar   om   direktanvisning   med   bolaget,  
och   att   förslag   till   markanvisningsavtal   ska   behandlas   av   kommunstyrelsen   tillsammans   med   
beställning   av   detaljplan.   

Markanvisningsområdet   ligger   intill   Ösmo   stationshus   och   begränsas   i   öst   av   järnvägsspåret   och   i   
väst   av   villorna   längs   Körundavägen.   Området   består   till   viss   del   av   en   infartsparkering   och   till   viss   
del   ett   skogsområde.   Marken   tillhör   ett   av   de   områden   i   Ösmo   tätort   som   ännu   inte   är   planlagda.   
Detaljplaneområdet   föreslås   vara   något   större   än   markanvisningsområdet.   Utöver   
markanvisningsområdet   omfattar   detaljplaneområde   även   Ösmo   stationshus   och   det   skogsparti   och  
den   gångväg   som   ligger   söder   om   stationshuset.   Exploatörens   förslag   är   fyra   huskroppar   i   tre-fyra   
våningar.   Förutom   plats   för   utegym,   odling,   cykelparkering   samt   20   platser   för   elbilar,   finns   även   68   
parkeringsplatser   (infartsparkering)   vilket   är   31   färre   parkeringsplatser   än   idag.     

Det   är   rimligt   att   anta   att   behovet   av   infartsparkeringar   i   Ösmo   kommer   att   öka   i   samband   med   bland   
annat   bostadsutvecklingen   i   Källberga   och   det   stora   antalet   bostäder   som   ska   byggas   i   södra   och   
centrala   Ösmo.   Enligt   handlingarna   skulle   det   finnas   mindre   behov   av   parkeringsplatser   vid   
lägenheterna,   eftersom   det   är   ungdomslägenheter   som   ska   byggas,   men   det   motsägs   av   den   mycket  
stora   ökningen   av   antalet   EPA/A-traktorer,   som   främst   ungdomar   har   och   använder.      

💮    Sorundanet   Nynäshamns  
kommunparti   

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

Bilaga J



  
  

Vid   Kommunstyrelsens   sammanträde   den   18   februari   2021,   §   42/21,   yrkade   Sorundanet   Nynäshamns   
kommunparti   på   att   ärendet   skulle   återremitteras   för   att   förvaltningen   skulle   utreda   hur   mycket   av   marken   
som   kommer   att   tas   i   anspråk   och   hur   det   ser   ut   med   parkeringsmöjligheter   när   det   gäller   
infartsparkering   vid   Ösmo   station.   Återremissyrkandet   avslogs,   vilket   innebär   att   vi   i   Sorundanet   
Nynäshamns   kommunparti   inte   har   fått   svar   på   våra   frågor.   Vi   yrkade   därför   på   avslag   och   reserverade   
oss   mot   beslutet   den   18   februari   2021.     
  

Vi   är   mycket   positiva   till   kooperativa   lägenheter   för   unga,   men   eftersom   Ösmo   står   inför   en   mycket   stor   
utveckling   är   det   också   viktigt   att   säkerställa   att   våra   kommuninvånare   kan   ställa   bilen   för   att   fortsätta   sin   
resa   med   kollektivtrafik.   Vi   kan   inte   se   att   detta   är   förenligt   med   att   minska   antalet   parkeringsplatser   vid   
infartsparkeringen   vid   Ösmo   station.   Snarare   behöver   antalet   parkeringsplatser   utökas   för   att   täcka   
behoven   för   alla   bostäder   som   planeras   att   byggas.     
  
  

Yrkande   
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   yrkar   därför   
avslag    till   Kommunstyrelsens   arbetsutskotts   förslag   till   beslut   i   kommunstyrelsen:     
  

1. att   godkänna   undertecknat   markanvisningsavtal   för   bostadsutveckling   inom   del   av   Vansta   5:38   
samt,   
  

2. att   beställa   en   detaljplan   från   samhällsbyggnadsnämnden   för   detaljplaneområdet   när   beslut   om   
godkännande   av   markanvisningsavtalet   har   vunnit   laga   kraft.     
  
  

  
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  
  

Lena   Dafgård   
Ledamot   i   Kommunstyrelsen   
i   Barn-   och   utbildningsnämnden   
samt   i   Kommunfullmäktige   

  

  

2021-11-18    💮    Sorundanet   Nynäshamns   
kommunparti   
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 385/21 KS/2021/0341/069 

Svar på väckt ärende om hyressättningsmodell i nyproduktion 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Örebro Bostäder AB har tagit fram en hyressättningsmodell i nyproduktion, modellen innebär att 
vissa nyproducerade bostäder prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnader med 
mera, men en tioårig rabattsats införs för lägenheten. Modellen bygger på att räntan låses under tio 
år och en rabattrappa skapas som gäller under samma tioårsperiod.  
 
AB Nynäshamnsbostäder har avgett yttrande över förslaget, styrelsen har beslutat om följande 
yttrande: Styrelsen för Nynäshamnsbostäder har på styrelsemötet 21-09-27 § 27, beslutat att inte 
införa hyressättningsmodellen i nyproduktion som föreslagits i skrivelsen från Vänsterpartiet med 
hänvisning till: 
att företaget följer affärsmässiga principer enligt Allvillagen,  
att hyrorna i nyproduktion idag sätts efter förhandling med Hyresgästföreningen med undantag för 
Humlan 9 där statligt investeringsstöd är erhållet. I stödets förutsättning ingår att normhyran per 
kvadratmeter boarea per år vid tillträdet inte får överstiga 1550 kr,  
att hyresmodellen inte är lämplig i Nynäshamnsbostäders nyproduktion eftersom en 
hyresnedsättning medför en risk för nedskrivning vilket i sin tur påverkar övriga hyresrätters 
hyresnivåer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om uppdrag till AB Nynäshamnsbostäder att införa 
hyressättningsmodellen för nyproducerade lägenheter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om uppdrag till AB Nynäshamnsbostäder att införa 
hyressättningsmodellen för nyproducerade lägenheter.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Väckt ärende av Bernt Månsson (V) 
Kommunstyrelsens beslut § 247/21 
AB Nynäshamnsbostäders yttrande 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 386/21 KS/2020/0251/060 

Svar på motion om att inrätta en särskild nämnd för 
äldrefrågor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har 2020-05-22 väckt en motion om att inrätta en nämnd för äldrefrågor. 
I motionen yrkas att  
- Kultur- och fritidsnämnden avvecklas och ersätts med en äldrenämnd och att 
- ge berörd förvaltning i uppdrag att starta en äldrenämnd. 
 
Kommunstyrelsen har den 16 juni 2021 beslutat att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att 
utreda huruvida dagens organisation är den som kan anses lämpligast för hantering av äldrefrågor 
eller om en Äldrenämnd/utskott skulle kunna vara ett bättre alternativ, och samtidigt se över om en 
förändring i så fall även skulle kunna vara aktuellt för förvaltningsorganisationen.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen får anses besvarad med hänvisning till att 
frågan om tillsättande av en äldrenämnd kommer att utredas enligt kommunstyrelsens uppdrag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med 
hänvisning till kommunstyrelsens beslut om utredningsuppdrag § 215/2021.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med 
hänvisning till kommunstyrelsens beslut om utredningsuppdrag § 215/2021.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-16 § 215 
 

Skickas till 
Akten 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 387/21 KS/2021/0375/061 

Svar på E-förslag - Bergfast brygga vid Lövhagsviken 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

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 fritidsavdelningen ska ta fram en 
Utvecklingsplan för Lövhagen. 
 
E-förslaget  
På kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2021 (KS/2021/0019/109) beslutades att e-
förslaget Bergfast brygga vid Lövhagsviken skulle överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för 
vidare utredning och beredning. I e-förslaget föreslås att en bergfast brygga med badstegar ska 
anläggas vid Lövhagsviken. Förslagsställaren föreslår även att badplatsen ska 
tillgänglighetsanpassas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
     1. Notera e-förslaget Bergfast brygga vid Lövhagsviken  
     2. Hantera e-förslaget inom projektet Utveckling av Lövhagen (KS/2021/0209/000)  
     3. E-förslaget ska anses besvarat 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
     1. Notera e-förslaget Bergfast brygga vid Lövhagsviken  
     2. Hantera e-förslaget inom projektet Utveckling av Lövhagen (KS/2021/0209/000)  
     3. E-förslaget ska anses besvarat 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
E-förslag Bergfast brygga vid Lövhagsviken (KS/2021/0375/061) 
Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Lövhagen (KS/2021/0210/000) 
 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  
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§ 388/21 KS/2021/0299/061 

Svar på E-förslag - Badplats på Strandvägen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till Nynäshamns kommun vilket föreslår att en badplats ska anläggas i 
anslutning till den nya parkeringsplatsen på Strandvägen, Nynäshamn. En bit utanför stranden finns 
en holme och förslagsställaren önskar att det byggs en brygga ut till holmen, ett trädäck runt 
holmen och en badtrappa. Badplatsen skulle också vara tillgänglig för rörelsehindrade. 
Förslagsställaren menar att efterfrågan är stor på en lättillgänglig badplats utmed Strandvägen och 
bedömer att platsen vid holmen i anslutning till den blivande p-platsen är lämplig för ändamålet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
E-förslag  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 389/21 KS/2021/0218/061 

Svar på E- Förslag - Majbrasa Stora Vika 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Ett E-förslag om ny lösning/placering för Majbrasa i Stora Vika har lämnats till kommunen. På 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 juni 2021 beslutades det att överlämna e-förlaget gällande 
Placering Majbrasa Stora Vika till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och beredning.  

I E-förslaget anges att den plats som tidigare använts för att elda Stora Vikas majbrasa på 
försvinner i och med etableringen av ny park. Den sökande framhåller att Valborgsfirandet i Stora 
Vika samlar många människor och skapar en viktig sammanhållning på orten. Förslaget är att en ny 
lösning och eller placering för Majbrasa i Stora Vika ska tas fram. Som exempel lyfts möjligheten att 
lösa en platta som kan köras ut på sjön och som klarar en majbrasa.  

Tidigare år har en majbrasa anlagts i kanten av den grönyta som ligger centralt belägen i Stora Vika 
på den kommunägda fastigheten Marsta 5:61. Nu har en park och gångväg anlagts vid platsen för 
den tidigare placeringen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar lämna E-förslaget utan åtgärd. 
• Kommunstyrelsen betraktar därmed E-förslaget som besvarat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsen beslutar lämna E-förslaget utan åtgärd. 

            Kommunstyrelsen betraktar därmed E-förslaget som besvarat.  

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Majbrasa Stora Vika (KS/2021/0218/061) 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 390/21 KS/2021/0003/002 

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

Ärendet 
 
KS/2021/0003/002-28 
Redovisning av facklig tid för perioden oktober 2021. 
 
KSFA/2021/0105/291-1 
Fastighetschefens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler 
tillgänglighetsanpassning på Naturskolan. 
 
KSFA/2021/0257/293-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för byte av brandlarmskomponenter på Tallåsen.  
 
KSFA/2021/0258/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler för ytskiktsrenovering av Viaskolans personalrum och lilla matsal. 
 
KSFA/2021/0262/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen 
verksamhetslokaler planerat underhåll 2021 för att renovera i köket på Tallbackaskolan. 
 
KS/2019/0203/004-10 
Kanslichefens beslut att allmänna handlingar i ärenden i public 360 i första hand arkiveras digitalt.  
 
KS/2021/0270/291-1 
Fastighetschefens beslut att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler för 
tillgänglighetsanpassning samt luftflödesåtgärder på Stora Vika skola. 
 
MSN/2010/1769/290-11 
Fastighetschefens beslut om att ianspråkta medel ur investeringsramen verksamhetslokaler för att 
byggnation av sovaltan på Måsens förskola.  
 
KSFA/2021/0269/289-5 
Fastighetschefens beslut om uppsägning av hyresavtal, parkeringsplatser Nornan 32. 
 
KS/2021/0456/261-2 
Mark- och exploateringschefen beslut om uppsägning av lägenhetsarrende på del av fastigheten 
Körunda 1:1.  

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

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 48(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 391/21 KS/2021/0030/069 

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

Ärendet 
KS/202/0028/042-13 
Överförmyndarnämndens protokoll, § 83/21, Länsstyrelsens rapport från inspektion hos Södertörns 
överförmyndarnämnd 
 
KS/2021/0023/042-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-14, § 166, att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari - 
31 augusti 2021.  
 
KS/2021/0019/109 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-14, § 168, att lägga rapport om obesvarade medborgarförslag 
till handlingarna. 
 
KS/2018/0445/061-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-14, § 173, att anse medborgarförslag om en bastu vid havet 
för alla i Nynäshamn besvarat.  
 
KS/2021/0027/042-12 
Delegationsbeslut – Södertörns upphandlingsnämnd. 
 
KS/2021/0027/042-13 
Delårsrapport 2, Södertörns upphandlingsnämnd. 
 
KSFA/2021/0085/293-10 
Hyresnämnden i Stockholm beslut att avslå dispensansökan beträffande blockuthyrning. 
 

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

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens protokoll § 83, rapport från Länsstyrelsens inspektion hos Södertörns 
överförmyndarnämnd  
 
Delårsrapport 2, Södertörns upphandlingsnämnd 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 49(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 392/21 KS/2021/0034/008 

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

Ärendet 
SKR - mötesplats social hållbarhet inbjuder till en seminarieserie  

- Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan, 22 november 
- Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete, 1 febr  
- Stadsplanering och hälsa en bättre stad för hela livet, 25 april 

 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 50(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 393/21  

Fastighetsavdelningens utvecklingsarbete 
Informationspunkten bordläggs till nästa sammanträde.  



 

PROTOKOLL Sida 51(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 394/21  

Återrapportering konceptförskola Humlan 
Informationspunkten bordläggs till nästa sammanträde.  



 

PROTOKOLL Sida 52(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 395/21  

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Informationspunkten bordläggs till nästa sammanträde.  



 

PROTOKOLL Sida 53(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 396/21  

Näringslivsfrågor 
Informationspunkten bordläggs till nästa sammanträde.  



 

PROTOKOLL Sida 54(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 397/21  

Kansliavdelningen informerar 
Informationspunkten bordläggs till nästa sammanträde.  



 

PROTOKOLL Sida 55(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 398/21  

Kommundirektören informerar 
Informationspunkten bordläggs till nästa sammanträde.  



 

PROTOKOLL Sida 56(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 399/21  

Nästa sammanträde 2 december klockan 09.00 - temadag 
Nästa sammanträde är den 2 december klockan 09.00 och är en temadag.  



 

PROTOKOLL Sida 57(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 400/21  

Övriga frågor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet  
Janice Boije Junerud (S) önskar väcka ett ärende om distansdeltagande 

Yrkande 
Ordförande (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

  



 

PROTOKOLL Sida 58(58) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 401/21  

Vatten - gemensam temadag Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden 13.00-16.00 
Eftermiddagens temadag genomförs gemensamt med samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och 
ersättare. 

Ur programmet: 

- Kommunernas uppdrag i svensk vattenförvaltning 
- Att balansera olika intressen i vattenplaneringen 
- Goda exempel från en kommun i framkant 
- Såhär jobbar kommunens tillsynsmyndighet för att miljökvalitetsnormerna ska nås 
- Utmaningar och möjligheter på dagvattenområdet 
- Hur påverkar förslaget till ny VA-plan miljökvalitetsnormerna för vatten? 
- Presentation av kommunens handlingsplan för god vattenstatus 
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