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Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar långsiktigt och målmedvetet mot att bli en 
serviceorganisation i framkant för ett hållbart samhälle. Förvaltningen arbetar löpande med att 
förbättra och utveckal organisation, arbetsmiljö, arbetssätt, kundperspektiv, kommunikation och 
ekonomi. 

Just nu är Nynäshamns kommun inne i en expansiv fas och för att nå kommunens mål och 
möta medborgarnas förväntningar är det av stor vikt att samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter får möjlighet att växa i samma takt. För att göra det behöver samtliga 
verksamhetsområden förstärkas med ytterligare resurser i form av personal, ekonomiska medel 
och kompetens. Organisationen måste vara förberedd att hantera tillväxten i god tid innan 
eftersom det hamnar på nämndens verksamheter att planera viktiga funktioner för att 
befolkningsökningen ska vara möjlig. Den tillväxt som spås är inte inom det normala för 
kommunen och det kräver en bra planering hos kommunens samtliga verksamheter. 

Den fortsatta planeringen och byggandet av nya områden såsom Källberga, Telegrafenområdet 
och södra och centrala Ösmo ställer stora krav på leverans vid detaljplanering och 
genomförande. Den ökade befolkningen och nytillkomna ytorna ökar också attt det långsiktiga 
behovet av drift och underhåll av de allmänna ytorna och verksamheterna måste anpassas 
därefter. 

Nämnden fortsätter att underhålla och renovera VA-ledningar och anläggningar, gator och 
vägar samt satsar på utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Som en konsekvens av den 
pågående VA-renoveringen samt nya lagkrav kommer VA-taxan att behöva justeras under flera 
år framöver. 

Nämnden fortsätter också satsningen på ökad digitalisering, vilket är en viktig förutsättning att 
nå måluppfyllelse kring tillväxt, effektivisering, servicegrad, attraktiv arbetsgivare och god 
arbetsmiljö. 

Ett mycket viktigt område för nämndens verksamhet är att vara en attraktiv arbetsgivare och 
kunna behålla och rekrytera kompetent personal. Detta kräver satsning på kompetensutveckling 
och personalfrämjande åtgärder. 

Styrmodell för Nynäshamns kommun 

Vision 2040 
Nynäshamns kommun har förändrat kommunens styrmodell för att på ett tydligare och enklare 
sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Under 2021 fortsätter arbetet med en gemensam 
vision under arbetsnamnet ”Vision 2040”, ett visionsarbete som växer fram i dialog med 
förtroendevalda, medarbetare, invånare och företagare. 

Mål och budget 2022–2025 är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål och budget 
innehåller kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala 
bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023–2025 och investeringsplan för åren 
2022–2025. 
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Styrmodell 
Styrningen tar sin utgångspunkt i visionen och den övergripande inriktningen. 
Kommunfullmäktige ska därför fatta beslut om vilka nämndmål som ska leda mot de 
övergripande målen, samt vad som ska följas upp och redovisas för fullmäktige. Styrmodellen 
ska skapa ett stort utrymme för tillit till förvaltningsorganisationen, där det finns frihet att forma 
utförandet inom givna ramar. 

Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet med syftet att 
öppna upp för dialog. Dialogen ska ske både inom organisationen och med dem som de olika 
verksamheterna riktar sig till. Styrning genom tillit innebär också att ta till vara invånarnas och 
medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang samt att ha fokus på verksamhetens 
syfte och invånarnas samt företagens behov. Antalet mål ska så långt det är möjligt vara få, 
tydliga och mätbara. 

Nynäshamns kommuns styrning innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de 
kommungemensamma övergripande målen fastställer nämndmål och indikatorer för 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i mål- och budgetdokumentet. 

Visionen ger en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. 
Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning. 

De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de tre mest politiskt prioriterade 
områdena som ska genomsyra hela kommunens arbete. 

De av kommunfullmäktige beslutade nämndmål för kommunstyrelsen och nämnderna 
tydliggör målsättningarna inom respektive övergripande mål. Nämndernas mål görs 
uppföljningsbara genom ett begränsat urval av indikatorer, med måltal som anger ambitionen 
för de närmaste fyra åren. 

Nämnderna ska i sina respektive verksamhetsplaner och budget för kommande år ha med de 
nämndmål och indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om. Nämnderna får därutöver 
lägga till egna nämndmål. Särskilda aktiviteter och nämnduppdrag kan vara insatser som 
beslutas för att nå målen. 

Arbetet med medarbetarnas involvering är en central del av styrmodellen. Viktigt är att 
processerna för styrning och uppföljning knyts ihop, att kommunen har gemensamma begrepp 
och metoder, en gemensam struktur med fasta tider och en samlad analys av verksamhet, mål 
och ekonomi. 

Styrmodellen visualiserad: 

St  



  
 

Verksamhetsplan 2022 4 
 

Vision för Nynäshamns kommun 
Som tidigare nämnts pågår ett arbete med att breda och fördjupa kommunens inriktning och 
vision, under arbetsnamnet Vision 2040. Visionstexten kan därför komma att justeras när 
arbetet är färdigt. 

Nynäshamns kommuns vision i skrivande stund: 

Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus. Vi har 
möjligheter för alla! 

Visionen kompletteras fortsatt med kommunens platsvarumärke och marknadsföringsinriktning: 

”Nynäshamn – där havet och livet möts.” 

Övergripande mål och nämndmål för Nynäshamns kommun 
Alliansen prioriterar en effektiv ledning och styrning av kommunen och vill säkerställa den 
kommunala kärnverksamheten. Kommunens övergripande mål ska stödja visionen om en 
hållbar utveckling och möjligheter för alla, och är satta utifrån en gemensam dialog med 
samtliga partier om inriktning. De tre övergripande målen fokuserar på utbildning, omsorg 
utifrån varje individ samt att Nynäshamn ska vara en levande kommun med framåtanda och 
goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. 

De tre övergripande målen är: 

1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Nynäshamns kommun ger 
goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att 
lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, invånare i alla livsskeden och 
skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar 
såväl nuvarande som nya kommuninvånare. 

2. Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje 
individ: Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg 
upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och 
delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. 
Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. 
Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande 
insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda 
förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Det är lätt 
att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och 
tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och 
tillgång till bostäder. 
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Verksamhet år 2022 

Nämndens ansvarsområde 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens byggnadsnämnd och ansvarar för bygglov, 
detaljplaner och kart- och mätverksamhet. Uppdraget innefattar också att fungera som 
kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet. Här ingår kommunens tekniska 
försörjning i form av projektering, anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, 
parkmark, andra allmänna platser, grönområden, naturreservat, frilufts- och 
rekreationsområden med flera, samt kommunens samlade fordonsverksamhet. 

Nämnden ansvar för drift, underhåll och utbyggnad av kommunens allmänna vatten-, 
dagvatten- och avloppstjänster samt ett visst ansvar för de miljö- och renhållningsfrågor som 
inte ankommer på Södertörns Återvinning AB (SRV) och Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund (SMOHF). 

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning 
Nynäshamns kommun är i en expansiv fas och växer olika snabbt över kommunens geografiska 
område där utvecklingen av bland annat Källberga, centrala och södra Ösmo och 
Telegrafenområdet har stor påverkan på nämndens verksamheter. 

Befolkningsprognosens huvudalternativ visar på en ökning av antalet invånare med 2361 
personer (4447 personer) under perioden 2022-2026. Siffrorna i parantes är 
befolkningsprognosens högalternativ. Om konjunkturen för bostadsproduktion fortsatt är hög 
kan högalternativet bli mest realistiskt för kommande år vilket behöver beaktas vid planeringen 
av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

 

Detta tillsammans med fokus på bibehållen hög servicegrad och digitalisering kräver ökade 
resurser för samhällsbyggnadsnämnden. 
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För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera kompetent personal krävs 
en satsning på kompetensutveckling och personalfrämjande åtgärder inom hela förvaltningen. 
Dessa satsningar måste prioriteras med särskild hänsyn till samhällsbyggnadsområdets långa 
processer som kräver kontinuitet för att nå hög kvalitet och effektivt resultat. 

De nya områdena i kommunen som är under uppförande innebär ett behov av ökade resurser 
inom stadsmiljöavdelningen. Med Källberga beräknas resursbehovet öka med 8,2 miljoner 
kronor för stadsmiljöavdelningen inkluderat drift, gåva och avskrivningar. Ösmo beräknas fram 
till 2030 fördubbla sin befolkning. I centrala Nynäshamn är Fyren under slutförande, 
Telegrafenområdet är under byggnation och ett antal mindre pågående projekt kommer att 
generera en befolkningsökning vilken kommer att påverka stadsmiljöavdelningen i form av ökat 
behov av drift, underhåll och vissa nytillkomna ytor. I dessa samhällsbyggnadsprojekt finns 
behov av att stärka organisationen för att i tidiga skeden vara med och säkerställa 
möjligheterna till en framtida kostnadseffektiv drift. Kommunfullmäktiges mål för vägkapitalet 
kräver extra insatser och behov av beställarkompetens och planering. 

Förutsättningarna för att bedriva VA-verksamhet av god kvalitet och med god ekonomisk 
hushållning är beroende av lagkrav och tillståndskrav, kommunens tillväxtplaner, effektiva 
arbetssätt och organisation, kompetensförsörjning och att nödvändiga kostnader täcks genom 
VA-taxan. VA-verksamheten behöver anpassas till den ökande befolkningen och Nynäshamns 
reningsverk byggas ut enligt det nya miljötillståndet som ställer högre krav på medarbetare och 
verksamheten. Eftersom Sverige har påbörjat ett arbete med att undersöka förmågan för det 
civila försvaret påverkas också arbete kring dricksvattenleverans och det medför nya 
förutsättningar och nya arbetssätt. 

Även på plan - och bygglovsavdelningen finns behov av att förstärka med personal, kompetens 
och resurser för att kunna öka servicegraden, upprätthålla god kvalitet och hantera ett ökat 
inflöde av ärenden inom hela myndighetsområdet samt nå kommunens tillväxtambitioner. Utan 
tillkommande resurser riskerar avdelningen att bli en flaskhals och motverka de politiska 
ambitionerna. 

En viktig förutsättning är fortsatt fokus på digitaliseringen av detaljplane- och 
bygglovsprocesserna. Det pågående arbetet Digitalisering inom plan- och bygglovsavdelningens 
verksamhet kommer förväntas ge produktionsvinster och en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess på sikt, men initialt kommer utvecklingsarbetet inom främst 
geodataområdet innebära ökade kostnader och en utökad organisation. 

Det finns också behov av att säkerställa resurser för arkitekturkompetens samt för att kunna 
bedriva det lagstadgade tillsynsarbetet där bland besiktning av lekplatser och obligatorisk 
ventilationskontroll ingår. 

Föreslagna ändringar finns också i bygglagstiftningen som kan innebära nya förutsättningar 
inom myndighetsområdet. 

Också förvaltningsstaben behöver arbeta med kompetensutveckling för att möta de krav som 
digitaliseringen ställer. Staben behöver utveckla arbetssätt och rutiner för att kunna möta de 
förändrade behoven från nämndens övriga verksamheter. 
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Mål och nämndaktiviteter 
Till varje respektive kommunövergripande mål finns fastställda nämndmål. Nämndmålen 
beslutas av kommunfullmäktige och följs upp med stöd av indikatorer och måltal. 
Tvärsektoriella frågor som miljö- och klimat, ekonomi och kvalitet i verksamheterna samt HR får 
egna mål som också tillförs nämnden. De antagna klimat- och miljömålen utgör kommunens 
styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn och styr riktningen mot ett 
Nynäshamn med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2045. I följande förteckning listas de 
mål som åligger nämnden. Därtill sammanställs de nämndaktiviteter som planeras under året 
för att nå hög målfyllnad. 

Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för 
företag att växa och skapa nya arbetstillfällen  

Det är lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen 
och tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och 
tillgång till bostäder. 

Mål 

Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur  

Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning  

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen  

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 Mål 2022 

Kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare och klarar 
kompetensförsörjningen  

      

(sbn) Hållbart medarbetarengagemang 
(HME). Index baserat på nio frågor om 
motivation, styrning och ledarskap. 

74,6 75,4    77,0 

(sbn) Sjukfrånvaro, andel 
sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie 
arbetstiden (%) 

6,95% 4,58% 5,83%   4,50% 

Kommunens verksamheter håller god 
kvalitet och god ekonomisk 
hushållning  

      

(sbn) Prognosavvikelse jämfört med 
samhällsbyggnadsnämndens budget, andel 
(%) 

     2,00% 
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Företag och invånare är nöjda med 
kommunens infrastruktur        

(sbn) Vägkapitalet enligt ROSY, mkr 142 145     

(sbn) Skötsel av gator och vägar, andel (%) 
som svarar ganska eller mycket bra, 4-
gradig skala 

 15%     

(sbn) Skötsel av gång- och cykelvägar, 
andel (%) som svarar ganska eller mycket 
bra, 4-gradig skala 

 18%     

(sbn) Snöröjning av gång- och cykelvägar, 
andel (%) som svarar ganska eller mycket 
bra, 4-gradig skala 

 17%     

(sbn) Snöröjning av gator och bilvägar, 
andel (%) som svarar ganska eller mycket 
bra, 4-gradig skala 

 19%     

Hög kvalitet finns inom service och 
myndighetsutövning       

(sbn) Handläggningstid (median) från 
inkommen ansökan till beslut för bygglov 
för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, 
antal dagar 

80 60 91   77 

(sbn) Företagsklimat (Insikt), Bygglov - 
Kundnöjdhet, index 64 49 73   53 

(sbn) Byggaktörsenkäten, Kundnöjdhet, 
index 45  36   46 

(sbn) Skötsel av allmänna platser, t.ex. 
parker, torg, lekplatser, andel (%) som 
svarar ganska eller mycket bra, 4-gradig 
skala 

 29%     

(sbn) Mediantid från planuppdrag till 
antagande under de två senaste åren, 
mediantid i månader 

      

Antal påbörjade och genomförda aktiviteter 
för en hög driftsäkerhet och hög kvalitet 
inom VA-verksamheten 

      

Kommunen lever upp till fastställda 
miljö- och klimatmål för en hållbar 
utveckling 

      

(sbn) Andel av nämndens miljö- och 
klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, 
(%) 

  26,1%   34,8% 
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Nämndaktivitet 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen  

Arbeta för att öka HME, Hållbart medarbetarengagemang 

Beskrivning: 

Mäts i den årliga medarbetarundersökningen. Resultatet i 2021 års medarbetarenkät uppvisade ett resultat av 75,2 
vilket är 0,2 lägre än vid mätningen 2019. Avdelningarna ska nu utöver sina respektive handlingsplaner ha ett speciellt 
fokus på att stärka medarbetarnas förståelse för målstyrningsprocessen. 

Arbeta för att minska sjukfrånvaron  

Beskrivning: 

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis i Hypergene. Målnivån att inte överskrida 4,5% sjukfrånvaro år 2022. 
Avdelningarna arbetar med en rad aktiviteter bland annat med att förebygga stress och att tidigt ta kontakt med sjuka 
medarbetare för att underlätta återgången till arbete. 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning  

Tillse att prognosavvikelsen ska vara max 2 procent jämfört med budget 

Beskrivning: 

Hela förvaltningen arbetar för att tillse att prognosavvikelsen ska vara max 2% jämfört med budget. 

Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur  

Öka investeringstakten för att nå målvärdet enligt RoSY 

Beskrivning: 

Stadsmiljö kommer att med hjälp av leverantören för RoSy (system för att hantera planering av gatuunderhållet) 
beräkna kommande investeringstakt för att uppnå målvärdet år 2023. 

Systemet signalerar att de årliga medel som investeras behöver ökas för att kunna bibehålla dagens standard i 
vägnätet. Om inte kommer det att byggas upp ett underhållsbehov som kommer att kräva en stor och fördyrad insats 
framöver alternativt sker en sänkning av den beläggningsstandard som kommunen har i dagsläget. För att kunna 
hålla en medelnivå och bibehålla nivån beräknar systemet behov av en årlig beläggningsbudget på cirka 15 miljoner 
kronor på gatunätet samt 3 miljoner kronor för gång- och cykelnätet. I nuläget är den årliga investeringstakten 9 
miljoner kronor. En investeringstakt som kommer att behöva fördubblas för att nå målvärdet om 165 miljoner kronor 
år 2025. 

Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med skötsel av gator och vägar.  

Beskrivning: 

Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka andelen medborgare som är nöjda eller 
mycket nöjda med skötseln av gator och vägar där kommunen är huvudman. Till exempel att tillse att belysning 
fungerar tillfredsställande och inte är skymd och att renhållning utförs för att undvika översvämningar inför regn och 
snösmältning. 
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Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med skötsel av gång- och cykelvägar 

Beskrivning: 

Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka andelen medborgare som är nöjda eller 
mycket nöjda med skötsel av gång- och cykelvägar där kommunen är huvudman genom att tillexempel tillse att 
belysning fungerar tillfredsställande och inte är skymd, att gång och cykelvägar hålls rena och fria från löv och halka, 
samt följer "klipp häcken" (buskar och träd som skymmer sikten orsakar varje år onödiga olyckor i trafiken) och med 
att åtgärda ojämnheter och längsgående sprickor omgående för att minska olycksrisker. 

Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med snöröjningen av gång- och cykelvägar 

Beskrivning: 

Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka andelen medborgare som är nöjda eller 
mycket nöjda med snöröjningen av gång- och cykelvägar där kommunen är huvudman genom att tillexempel 
informera på kommunens webb med kartor som visar var det är kommunens ansvar att det plogas, fokus på att 
eftersträva snöfria övergångsställen och att huvudstråk prioriteras. 

Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med snöröjning av gator och bilvägar 

Beskrivning: 

Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka andelen medborgare som är nöjda eller 
mycket nöjda med snöröjningen av gator och bilvägar där kommunen är huvudman genom att till exempel ha 
information på kommunens webb med kartor som visar var det plogas, prioritera bussgator och huvudstråk och att 
snöhögar placeras trafiksäkert. Det ska också tas fram en informationsrutin som ska användas vid snöfall och 
utlastning av snö från staden. 

Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning 

Öka andelen ansökningar om bygglov som är kompletta vid inkommen ansökan 

Beskrivning: 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en och tvåbostadshus 
innebär att målvärdet räknar handläggningstiden från det att ansökan är inkommen även om den inte är komplett. 
Bygglovsenheten har under de senaste åren arbetat mot en minskad handläggningstid och nu uppnått en bra nivå 
med god marginal för den lagstadgade hanteringstiden om 10 veckor från det att ärendet är komplett. 

Plan- och bygglovsavdelningen ska år 2022 arbeta för att öka andelen inkomna ansökningar som är kompletta. 36% 
av ansökningarna 2021 är kompletta när de inkommer. Detta gör att handläggarna behöver lägga ner administrativ tid 
på att få in kompletteringar innan handläggningen kan påbörjas. Tid som istället kan läggas på utökad service. Målet 
för år 2022 är att uppnå 50% kompletta ansökningar vid inkommen ansökan. Aktiviteter för att uppnå målet kommer 
tillexempel vara att tillsätta en servicehandläggare och den pågående digitaliseringen av ansökningsprocessen. 

Förbättra resultatet i Byggaktörsenkäten inom planeringsfas och genomförandefas 

Beskrivning: 

Efter det att byggaktörsenkäten genomförts har en handlingsplan tagits fram för att arbeta med resultatet och komma 
med åtgärder. Svaren i enkäten omfattar alla svar i hela planprocessen där samhällsbyggnadsnämnden endast har 
möjlighet att påverka inom planering– och genomförandefasen därav att aktiviteten riktas mot dessa två faser. 

Förbättra utfallet för företagsklimatet (Insikt) Bygglov  

Beskrivning: 

År 2020 ökade resultatet i denna kundnöjdhetsmätning från 49 år 2019 till 73 2020. Ett mycket brar resultat som 
placerar Nynäshamns kommun på en femte plats av totalt 25 deltagande kommuner i Stockholms län. 
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Bygglovsenheten erhåller fina resultat främst inom området för tillgänglighet och bemötande. Förbättringsområden 
som framträder är en förbättrad webbplats och fler och bättre digitala tjänster. Arbetet med de digitala tjänsterna och 
en bättre webbplats är påbörjat och kommer fortsätta under år 2022. 

Öka andelen nöjda medborgare vad gäller skötsel av parker och allmänna platser i kommunen 

Beskrivning: 

Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka andelen medborgare som är nöjda eller 
mycket nöjda med skötseln av parker och allmänna platser i kommunen genom att öka antalet sopkärl på strategiska 
platser med möjlighet till sopsortering, ställa om ytor och planteringar till att vara mindre skötselintensiva och att 
arbeta med framtagna skötsel- och utvecklingsplaner för våra parker, torg och lekplatser. 

Genomföra aktiviteter för en hög driftsäkerhet och hög kvalitet inom VA-verksamheten 

Beskrivning: 

VA - avdelningen kommer att arbeta med ett antal påbörjade och pågående aktiviteter för en hög driftsäkerhet och 
hög kvalitet inom VA-verksamheten. 

Effektivisera tidsåtgången i planprocessen och påverka genom ett rimligt antal pågående planuppdrag samtidigt. 

Beskrivning: 

Ny nämndaktivitet år 2022 med indikatorn, Mediantid från planuppdrag till antagande under de två senaste åren, 
mediantid i månader. Uppföljning mot riket och exempelvis Stockholm finns att tillgå i Kolada. 

Mediantiden i månader från planuppdrag till det att detaljplanerna antogs de senaste 5 åren var i Nynäshamns 
kommun 33 månader. Stockholm uppvisade ett resultat på 30 månader vid senaste mätningen år 2020. Vilket också 
är första målvärdet att sikta mot för samhällsbyggnadsnämnden. 

Denna indikator kan påverkas genom antalet pågående planuppdrag som är aktiva samtidigt. Vid ett begränsat antal 
pågående uppdrag samtidigt ges förutsättningar för kortare processer då samma resurser kan tillsättas och behållas 
genom hela processen och risker för omtag minskas. Kortare processer mellan start och mål ökar också 
förutsättningarna för ett genomförande i närtid och ett slutresultat som är lika målbilden vid start. 

Öka tillgängligheten till kommunens geografiska information 

Beskrivning: 

Ny nämndaktivitet år 2022. Genom att tillgången till och kunskap om kommunens geografiska information ökar kan 
servicen till kommunens invånare och företagare förbättras. Ökad insyn kan ge högre förtroende för den offentliga 
verksamheten. Offentlig verksamhet och näringsliv kan få bättre förutsättningar att bygga digitala tjänster, 
upprätthålla effektiva verksamhetsprocesser och underlätta verksamhetsanalyser och därmed väl underbyggda 
beslutsunderlag. 

Undersökning har visat att idag används inte webbkartan på kommunens hemsida. Avdelningen har som mål att mäta 
antal "klick" för det externa användandet. Vill öka kunskapen och förståelsen och se hur många dialogtillfällen som 
kan genomföras. 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

Minska utsläppen per invånare i kommunen med 40 % till 2021, (jämfört med år 1990) och år 2045 har kommunen 
netto-noll-utsläpp 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Utsläppen per invånare i kommunen minskar med 40 % till 2021, (jämfört 
med år 1990) och år 2045 har kommunen netto-noll-utsläpp. 

Stadsmiljöavdelningen arbetar för att öka antalet fossilbränslefria fordon där så är möjligt. 
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Aktiviteter för att uppnå att år 2021 är den kommunala organisationen fossil-bränslefri gällande energianvändning, 
resor och finansiella placeringar och minskar utsläppen med minst 80 % (jämfört med 2015) 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: År 2021 är den kommunala organisationen fossilbränslefri gällande 
energianvändning, resor och finansiella placeringar och minskar utsläppen med minst 80 % (jämfört med 2015) 

Stadsmiljöavdelningen arbetar för att öka antalet fossilbränslefria fordon och verktyg där så är möjligt 

Bedriva informationsinsatser i syfte att öka kunskap om miljö, klimat och energifrågor 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Genom informations- och kunskapsspridning ökar kommunen kunskapen 
om miljö, klimat och energifrågor 

VA-avdelningen fortsätter att arbeta med uppströmsarbete där informationsspridning är en del av arbetet. 

En förvaltningsövergripande aktivitet är att öka digital räckvidd (antal personer som exponerats) för information som 
syftar till att öka kunskapen om klimat- och miljöfrågor ökar. 

Kommunen arbetar löpande för att minska negativ påverkan av näringsämnen och andra föroreningar i sjöar, 
vattendrag och hav 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Kommunen arbetar löpande för ingen negativ påverkan av näringsämnen 
och andra föroreningar i sjöar, vattendrag och hav 

VA-avdelningen arbetar löpande för att uppfylla tillståndskrav för reningsverk och ledningsnät och arbetar aktivt med 
VA-planering. 

Tillse att all kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt Nynäshamn till 2030 och ett klimatneutralt 
Nynäshamn till 2045 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt Nynäshamn 
till 2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn till 2045 

Stadsmiljöavdelningen arbetar för att öka antalet fossilbränslefria fordon i kommunen när så är möjligt. Planenheten 
inkluderar detta i sitt detaljplanearbete. 

Att ekosystemtjänster bevaras och utvecklas i all kommunal planering och relevanta ekonomiska ställningstaganden 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Värdet av ekosystemtjänster bevaras och utvecklas i all kommunal 
planering och relevanta ekonomiska ställningstaganden. 

Målet är idag tilldelat planenheten av kommunfullmäktige som inkluderar ekosystemtjänster i detaljplanearbetet. 

Möjliggöra att  år 2020 samlas matavfall in från minst 70 % av hushållen i Nynäshamns kommun. 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: År 2020 samlas matavfall in från minst 70 % av hushållen i Nynäshamn 

Södertörnsåtervinning AB, SRV ansvarar för detta mål med stöd av VA - avdelningen. Kommunen hade vid mätningen 
år 2019 uppnått att 75% av hushållen samlade in matavfall. Målet bedöms vara uppfyllt. 
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Medverka till att återvinningen av plast ökar i Nynäshamns kommun och att plastavfall återvinns i hela nämndens 
verksamhet 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: I Nynäshamn ökar återvinningen av plast och all kommunal verksamhet 
återvinner plastavfall 

Södertörnsåtervinning AB, SRV ansvarar tillsammans med Förpackning och Tidningsinsamlingen, FTI för detta mål 
med stöd av VA - avdelningen. Samhällsbyggnadsnämnden skall se till att plast återvinns i nämndens verksamheter. 

Medverka till att återanvändning och återvinning ökar i Nynäshamns kommun och att den totala avfallsmängden är 
max 500 kg per invånare och år 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Återanvändningen och återvinningen i Nynäshamn ökar och den totala 
avfallsmängden minskar till max 500 kg per invånare. 

Södertörnsåtervinning AB, SRV ansvarar för detta mål med stöd av VA - avdelningen. 

Medverka till att nämndens verksamheter minskar andelen skadliga ämnen i naturliga kretslopp 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Kommunen minskar andelen skadliga ämnen i naturliga kretslopp 

VA fortsätter sitt arbete med att minska kväveutsläppen, öka återanvändnigen av avloppsslam, minska skadliga 
ämnen in till reningsverket och minska dagvattennätets påverkan på tillexempel sjöar, vattendrag och andra 
recipienter. 

Nämnden ska inte godkänna nybyggnation på odlingsbar mark 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Kommunen tillåter ingen nybyggnation på odlingsbar mark 

I gällande översiktsplan, ÖP står det att åkermark klass 3-5 inte ska bebyggas. Detta kan komma att revideras i 
samband med att ny översiktsplan antas. 

Samhällsbyggandsnämnden kan i samband med förhandsbesked för nybyggnation på odlingsbar mark påverka utfallet 
genom att delge ett negativt beslut. 

Tillse att i Nynäshamns kommun finns år 2020 minst 400 kW installerad effekt solenergi, varav minst 200 kW i 
kommunala lokaler 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: I Nynäshamn finns år 2020 minst 400kW installerad solenergi, varav minst 
200 kW i kommunala lokaler. 

Ett mål som idag är tilldelat planenheten av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden kan inte påverka eller se 
till att solenergi installeras på kommunala lokaler eller hos privata aktörer. Mål som bör ligga på 
fastighetsavdelningen. 

Redan år 2017 fanns det 460 kW solenergi installerad i kommunen enligt statistisk myndigheten, SCB vilket gör att 
målet är uppfyllt. 

Tillse att Nynäshamns kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all planering och bebyggelse 

Beskrivning: 
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Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all planering och 
bebyggelse 

Stadsmiljö arbetar här med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och på utbyggnad av gång- och cykelstråk. Samt 
utför det som beslutas av kommunstyrelsen, planeringsavdelningen och mark-och exploatering. 

År 2020 hade andelen gång – och cykelbanor ökat med 83% sedan år 2008. 

Tillse att Nynäshamns kommun värnar värdefull natur genom markskydd.  

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Kommunen värnar värdefull natur genom markskydd och andelen skyddad 
natur uppgår till minst 12%. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan inte öka på andelen skyddad natur till minst 12% utan är beroende av beslut fattade 
av andra nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att värna värdefull natur genom 
markskydd. 

Utveckla och bibehålla förutsättningarna för lokala indikatorarter och biologisk mångfald 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Kommunen bibehåller och utvecklar förutsättningarna för lokala 
indikatorarter och biologisk mångfald. 

Samhällsbyggnadsnämnden följer upp åtta lokala indikatorarter, tjäder, mindre hackspett, sånglärka, enkelbeckasin, 
fiskgjuse, ejder, apollofjäril och havsöring. Det pågår arbete med apollofjärilen i Stora Vika i samband med 
reservatsbildningen. De andra arterna bevakas. Under år 2021 inleddes ett samarbete med Trafikverket kring 
vägkanter som inkluderar apollofjärilen som kommer att fortsätta under år 2022. 

Områden som klassas som ängsmark ska underhållas och behållas som ängsmark. Tidigare klippta ytor och 
lekområden bör fortsatt klippas. Viktigt med tydlig information innan nya ytor tas i anspråk. 

Öka det totala antalet publika tankställen för el och/eller biogas  

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: År 2021 har totala antalet publika tankställen för el och/eller biogas minst 
fyrdubblats 

Planeringsavdelningen, KSF planerar för utbyggnaden och är därmed inget som samhällsbyggnadsnämnden själv kan 
påverka. Stadsmiljö möjliggör installation av publika ladd stationer vid om- och nybyggnationer där så är möjligt. 

Vid nyinköp av fordon skall fossilbränslefria fordon inskaffas när så är möjligt 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Endast fossilbränslefria fordon erbjuds vid nyinköp av fordon till 
kommunala verksamheter 

Stadsmiljöavdelningen som ansvariga för kommunens fordonsflotta tillhandahåller alltid fossilbränslefria fordon vid 
inköp och leasing. Som del av krisberedskapen är det inte alltid möjligt att inskaffa fossilbränslefria fordon då 
alternativ kan behöva finnas vid till exempel ett längre elavbrott. 

Öka möjligheten till att andelen biltrafik i Nynäshamns kommun minskar med minst 10 % till fördel för gång, cykel 
och kollektivtrafik (jämfört med 2015) 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel för gång, 
cykel och kollektivtrafik (jämfört med 2015) 
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Samhällsbyggnadsnämnden kan inte mäta detta. Nynäshamn kommun är en pendlar- och landsortskommun vilket 
innebär att många är beroende av bilen. Samhällsbyggnadsnämnden har ett utförande uppdrag och verkställer och 
underhåller andra nämnders beslut. 

Arbeta för att kommunala upphandlingar ska följa Upphandlings-myndighetens avancerade kravnivå eller 
spjutspetsnivå gällande hållbarhet. 

Beskrivning: 

Aktivitet kopplad till klimat - och miljömål: Kommunala upphandlingar ska följa Upphandlings-myndighetens 
avancerade kravnivå eller spjutspetsnivå gällande hållbarhet. 

Stadsmiljö följer upphandlingsmyndighetens avancerade kravnivå eller spjutspetsnivå gällande hållbarhet. 

 
Utöver samhällsbyggnadsnämndens nämndaktiviteter kommer arbetet att fortsätta med övriga 
områden som pekas ut i Mål och budget 2022-2025. Till exempel kommer satsningar på 
utbyggnad av gång- och cykelbanor fortsätta. Åtgärder som medför sammanhängande stråk 
prioriteras då det skapar förutsättningar för att fler använder cykel som färdmedel. Satsningar 
för en ren, trygg och snygg utemiljö skall göras bredare över kommunen genom bland annat ett 
utökat antal sopkärl i det offentliga rummet med utökad tömning under högsäsong, 
klotterbekämpning, trygghetsvandringar, städning och blomsterprogram. 

Särskilda uppdrag 
Uppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för ett lekparkslyft. 

Nämnden kommer att arbeta för att leverera en hållbar och demografiskt förankrad strategi för 
utveckling av kommunala lekparker. 

Uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden ger nedan uppdrag till förvaltningen. Alla uppdrag kommer inte 
färdigställas under 2022. 

Uppdrag Kommentar 

Framtagande av en förstudie och projektplan för sammankoppling av 
västra och östra VA-systemet inklusive Gorrantäkten 

Påbörjas under 2022 

Utredning av slamtaxan Arbete sker under 2022 under förutsättning 
att extra medel tillsätts 
renhållningsbudgeten på VA - 

En risk- och konsekvensanalys för bevakningsområden i VA- planen Under 2022 

Undersökning av Nibbleprojektets kostnader och volymer Kommer göras övergripande under 2022 om 
inte extra medel tillsätts 
renhållningsbudgeten på VA 

Undersökning om hur en växande befolkning påverkar Nynäshamns 
reningsverk och våtmarken. 

Under 2022 

En helhetsbeskrivning av Landfjärdenprojektet, förslagsvis genom en 
förstudie och projektplan. 

Påbörjas under 2022 
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Organisation 

 

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens byggnadsnämnd och ansvarar för bygglovs- och 
tillsynsverksamhet, kartsystem och Geografiskt Informations System, GIS. Nämnden ansvarar 
också för kommunens fysiska planering i de delar som rör detaljplanering och 
områdesbestämmelser, natur och kulturmiljöfrågor samt frågor kring arkitektur och gestaltning. 

Nämnden är kommunens trafiknämnd samt väghållningsmyndighet. Det innefattar ansvar för 
vissa trafikfrågor samt anläggning, drift och underhåll av kommunens gator och vägar. I 
ansvarsområdet ligger också anläggning, skötsel och underhåll av kommunens stadsmiljö och 
grönområden såsom torg, parker, planteringar, naturreservat, frilufts- och rekreationsområden 
och andra allmänna platser. Nämnden ansvarar också för viss skötsel av mark, anläggningar 
och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. Därutöver handhar nämnden kommunens samlade 
fordonsverksamhet. 

Vidare ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för drift, underhåll och utbyggnad av kommunens 
allmänna vatten-, dagvatten- och avloppstjänster. Det innebär leverans av dricksvatten och 
avledning samt rening av avloppsvatten, avleda dagvatten från gator, allmänna platser och 
fastigheter i kommunens tätorter. I ansvaret ingår att både planera och verkställa såväl drift- 
och underhållsarbete som kapacitetsutökning och utbyggnad av verk och ledningsnät. 

Nämnden har också ett visst ansvar för de miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på 
Södertörns Återvinning AB (SRV) och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). 

Nämnden har även funktion för nämndadministration, utredning, administration, diarieföring 
och ärendehantering 

Medarbetare 
På samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar cirka 90 medarbetare. Samhällsbyggnadsnämndens 
resultat i 2021 års medarbetarundersökning visar ett HME, hållbart medarbetar-engagemang, 
på 75,2. År 2019 var utfallet 75,4 och målet för 2021 var satt till 76. Medarbetarundersökningen 
visar bland annat på svårigheter att hitta återhämtning efter perioder av mycket arbete samt en 
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låg förståelse för målstyrningsprocessen. Förvaltningens avdelningar arbetar med att ta fram 
handlingsplaner för att förbättra resultaten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro har under åren 2017 – 2019, exklusive 
fastighetsavdelningen, legat på runt 4%. Målnivån för år 2022 – 2025 är satt till 4,5%. År 2020 
steg sjukfrånvaron något till 5,73% och till och med oktober år 2021 ligger sjukfrånvaron på 
4,52%. Detta inkluderar ett antal icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivna och påverkan av 
pågående pandemin. Effekterna av pandemin förväntas även vara påtaglig under 2022 vilket 
kan leda till ökad sjukfrånvaro samt att det dagliga arbetet fortsatt kommer att påverkas. 

Kompetenskartläggningar genomförs för att se vilka kritiska kompetenser som finns inom 
verksamheterna och för att se vilka kompetenser som behövs rekryteras eller stärkas genom 
utbildning. Det är viktigt att vakanta tjänster tillsätts för att nå målen. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera kompetent personal krävs 
en satsning på kompetensutveckling och personalfrämjande åtgärder, något som varit 
nedprioriterat i budget under de senaste åren. Flera enheter planerar att fortsätta ge 
medarbetarnas möjligheter att arbeta på distans vilket även kan vara ett sätt att öka 
attraktionskraften vid rekrytering då närheten till bostadsorten inte blir avgörande. 

Internbudget 

Nämndbidrag 

Nämndbidrag (mnkr) År 2021 Förändring 
2022 År 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden 54,9 6,67 61,6 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden -2,75 -0,05 -2,8 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 52,2 6,62 58,8 

 
Under 2021 fick samhällsbyggnadsnämnden icke ramhöjande tilläggsanslag om 8,9 miljoner 
kronor. 5 miljoner kronor var från ett ordförandeförslag i samband med tertial 1. I tertial 2 fick 
nämnden 3,9 miljoner kronor, varav 3,4 miljoner kronor var kompensation för ökade kostnader 
för vinterväghållning och förändringar gällande grönyteskötsel. Resterande 0,5 miljoner kronor 
var för utökad tillsyn inom bygglovsverksamheten. Dessa medel finns inte redovisade i tabellen 
ovan. 

Den totala ökningen till 2022 är 6,62 miljoner kronor, inklusive de 3,4 miljoner kronor som finns 
i budgetjusteringsbeslutet hos kommunfullmäktige. I och med beslut om ny Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnd har nämndbidraget för Gästhamn och turistbyrå flyttats. Det innefattar 
totalt 2,8 miljoner kronor av 2022 års nämndbidragstilldelning. Utöver justering för ökade 
personal och driftskostnader, 1,16 miljoner kronor (varav 0,05 följer med till Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden), har nämnden fått 3 miljoner kronor i satsningar för 2022. Ytterligare 
0,9 miljoner kronor för att utöka tillsynsverksamheten hos bygglov, 1 miljon kronor för att utöka 
grönyteskötesel och renhållning inom stadsmiljöavdelningens verksamhet samt 1,5 miljoner 
kronor i kompensation för ökade kapitalkostnader. Samtidigt har justeringar gjorts för tjänster 
som flyttats till kommunstyrelsen om 0,89 miljoner kronor. 
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Driftsbudget 

Nämndbidrag per verksamhetsområde (mnkr) År 2021 Förändring 
2022 År 2022 

Nämnd och förvaltning 8,9 -0,5 8,4 

Plan och bygglov 6,2 2,3 8,5 

Stadsmiljö 37,0 5,0 41,9 

Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 

Summa nämnden 52,2 6,6 58,8 

 
Enligt mål och budget 2022–2025 ska satsningen om 3 miljoner kronor användas till en 
lekplatsstrategi, arkitektkompetens inom planverksamheten, ökad digitalisering och satsning 
inom grönyteskötsel och renhållning. Medlen har fördelats med 1,2 miljoner kronor till 
avdelningen plan och bygglov respektive 1,7 miljoner kronor till stadsmiljöavdelningen. 
Justeringen för ökade personal- och driftskostnader och flytt av medel till kommunstyrelsen ger 
ytterligare 0,2 miljoner kronor i ökning som har fördelats proportionerligt mellan 
verksamheterna. I budgetjusteringsärendet i kommunfullmäktige föreslås att tilldelas 0,9 
miljoner kronor för att utöka tillsynen inom bygglovsverksamheten och stadsmiljös 
verksamhetsområde 1 miljon för utöka grönyteskötsel och renhållning, samt 1,5 miljoner kronor 
för ökade kapitalkostnader. 

Budget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Intäkter år 2022 
(bidrag och 

övriga intäkter) 

Kostnader år 
2022 (personal 

och drift) 

Budget netto 
år 2022 

Nämnd och förvaltning 8,9 8,9 0,0 

Plan och bygglov 26,9 26,9 0,0 

Stadsmiljö 70,9 70,9 0,0 

Vatten och avlopp 91,4 89,1 2,3 

Summa nämnden 198,1 198,1 2,3 

 
I budgetjusteringsärendet till kommunfullmäktige finns tre tilläggsposter för 
samhällsbyggnadsnämnden, totalt 3,4 miljoner kronor. Stadsmiljö erhåller 1 miljon kronor för 
att kompensera minskat avtal med fastighetsavdelningen och önskar öka sitt eget uppdrag 
gällande grönyteskötsel och renhållning, samt ytterligare 1,5 miljoner kronor för att kompensera 
ökade kapitalkostnader för ianspråktagna anläggningar i och med exploateringar och utökade 
investeringsramar. Bygglovsverksamheten har en stor tillsynsskuld vilken behöver arbetas bort 
och vilket omfattar 0,9 miljoner kronor för att tillsätta ytterligare en person som kan arbetat 
med dessa ärenden. Dessa medel finns med i tabellen ovan, men kan komma att behöva 
justeras om kommunfullmäktige beslutar annorlunda. Ytterligare en post som påverkar 
nämnden är ökade kostnader för klottersanering som det senaste året uppgick till 0,8 miljoner 
kronor. 
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VA-verksamheten har vissa förseningar i sin investeringsvolym vilket genererar lägre kostnader 
än tidigare planerat för 2022. Dessa medel kommer att läggas till det egna kapitalet för att 
möta kommande års beräknade underskott. 

Inflation och dess påverkan 
Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och 
tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. Mellan 2016-2019 har 
inflationen legat mellan 1-2%, med några enstaka månader närmare 2,5%. Under 2020 var 
inflationen väldigt låg, större delen av året under 1% medan det under 2021 sakta har stigit 
och i senaste mätningen hamnat på 3,1%. 

Just nu är återhämtningen i ekonomin stark men utbudet begränsat och i kombination med 
kraftigt stigande energipriser har inflationen stigit snabbt. Riksbanken bedömer att inflationen 
faller tillbaka under nästa år 2022 och att målet om 2% kommer att hållas. Det finns 
osäkerheter kring pandemins utveckling och skulle den fortsätta i och med den nya varianten 
Omikron kommer det påverka logistikflöden i världen och därmed utbudet av varor. Då finns 
risk att inflationen kommer bita sig fast på en högre nivå än vad riksbanken förutspår. 

I mål och budget kompenseras nämnderna både för ökade driftskostnader och ökade 
personalkostnader, för 2022 är det 1,7% respektive 2,2%. Om inflationen mot Sveriges 
officiella förmodan kommer fortsätta att vara hög innebär det att våra verksamheter kommer 
att betala mer för samma tjänster och varor och det kan komma att innebära att åtgärder 
måste göras för att hålla budget. 

Inflationens utveckling analyseras löpande under verksamhetsåret. 

Taxor och avgifter 
Stadsmiljö 
Under 2021 har taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser 
reviderats. Nytt är att en generell ansökningsavgift införts, i övrigt smärre justeringar. 
Parkeringsavgifterna i hamnområdet höjdes från om med 1 maj. Samtidigt ändrades den tid då 
avgift ska erläggas för parkering till 1 maj-31 augusti. Under hösten höjdes avgiften för olovlig 
parkering. 

Plan och bygglov 
I samband med mål och budget 2022–2025, beslutade kommunfullmäktige att anta den nya 
taxan för plan- och bygglovverksamhet och geografisk information 2022. Den nya taxan började 
att gälla den 1 juli 2021. Den nya taxan förväntas ge verksamheten kostnadstäckning i de 
myndighetsprövningar som ska vara avgiftsfinansierade. Utvärdering kommer ske i slutet av 
verksamhetsåret 2022. 

Under 2022 behöver en översyn av geodataavgifterna göras, bland annat utifrån utvecklingen 
med öppna data som innebär att data som idag är avgiftsbelagd via taxan på sikt kommer att 
erbjudas kostnadsfritt för en ökad servicenivå. 

Vatten och avlopp 
VA-taxan kommer att höjas från 1 januari 2022 för att täcka ökade kostnader i VA-
verksamheten och delvis även det underskott som uppstod 2020. Bland annat medför 
investeringar i slitna verk och ledningsnät samt anpassningar till en växande kommun att 
kapitalkostnader kommer att öka många år framöver. 
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VA-taxan 2022 innebär en höjd brukningsavgift på 6 % för ett normalt hushåll genom att 
grundavgiften höjs med 281 kr/år och lägenhetsavgiften höjs med 309 kr/år. 
Anläggningsavgifterna, vid anslutning till det kommunal VA-ledningsnätet, höjs med 3 %. 

Investeringsplan 
Investeringsbudget 2022-2025 (mnkr) 2022 2023 2024 2025 

Samhällsbyggnasnämnden övrigt 2 2 2 2 

Stadsmiljö 32 55 63 25 

Vatten och avlopp 158 104 180 200 

Totalt samhällsbyggnadsnämnden 192 161 245 227 

 
Samhällsbyggnadsnämnden övrigt 
Beslut om investering för ärendehanteringssystem för digitaliserad bygglovsprocess fattades 
under 2021 omfattande 0,7 miljoner kronor. Investeringen fortlöper och förväntas vara driftsatt 
till andra tertialet 2022. 

Investering för nytt kartproduktionssystem (i samarbete med sju andra Södertörnskommuner 
inom SGD, Södertörns Geodata). Införandet inför driftstart mars 2022 pågår. 

Systemstöd för digitalisering av detaljplaner kan komma under 2022 eller senare år. Där är det 
ännu oklart vilken omfattningen investeringsbeloppet i så fall blir. 

Stadsmiljö 
Investeringsplaneringen utgår från kommunens olika styrdokument och mål samt behov av 
underhållsåtgärder i den offentliga miljön. Förutom underhållsinvesteringar i gator, vägar och 
broar så planeras det för satsningar på gång- och cykelvägar. Det planeras också för ett stort 
antal belysningsåtgärder i syfte att skapa mer trygghet och säkerhet samt utbyte av gammal 
belysning. Tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder i gaturummet för gång och cykeltrafikanter 
prioriteras utifrån plats och behov. Lek-, park-, och badanläggningar åtgärdas och förbättras 
löpande. 

Vatten och avlopp 
VA-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av tre avloppsreningsverk, ett vattenverk, två 
vattentorn, tre lågreservoarer, sju tryckstegringsstationer och 70 pumpstationer. Det största 
avloppsreningsverket i Nynäshamn är i behov av både renovering och utbyggnad. År 2022 
fortsätter utbyggnaden av ny biologisk rening (SBR) och personalbyggnad och den nya 
rötkammaren förväntas tas i drift. 

Ledningsnätet är i stort behov av renovering, både i Nynäshamns kommun och i resten av VA-
Sverige. Ledningsrenoveringen har tagit fart de senaste åren och fortsätter enligt förnyelseplan 
och där behoven är extra stora. Renoveringen i Stora Vika färdigställs 2022 och fortsätter 
framför allt i Nynäshamns tätort. 

Kommunens satsningar på tillväxt leder till att ledningsnätet behöver förstärkas och byggas ut. 
Förstärkning av ledningar mellan reningsverket och våtmark Alhagen och mellan Källberga och 
Nynäshamn påbörjas. Förstärkningsåtgärder inför exploateringar i exempelvis Ösmo klarläggs 
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under detaljplaneskede. VA-utbyggnad i Ekeby samt överföringsledning mellan Ekeby och 
Segersäng genomförs främst under 2022. 

Upphandling 
Behov Uppskattad volym eller 

kostnad per år Kommentar 

Ramavtal för planarkitekter   

Ramavtal för arkitekter tidiga skeden 
och strategiska skeden  

Det finns i dagsläget för arkitekter via 
fastighet men detta är mer inriktat på 
konkreta husarkitekter 

Ramavtal för mätningsrelaterade 
tjänster och för tjänster runt 
geografiska informationssystem och 
annan geodatahantering 

 Kan delas upp på separata 
anbudsområden 

Ramavtal för ekologer och biologer  

Kommunekologen är ensam i sin roll 
och skulle behöva kunna ta in 
konsulter vid arbetstoppar eller 
sjukfrånvaro 

Ramavtal för vattenstrateg  Ihop med VA och avdelningen för 
planering och hållbarhet. 

Ramavtal för projektledare VA   

Ramavtal VA-juridisk expertis   

Ramavtal för reservdelar till fordon   

Ramavtal för platt- och stensättning   

Ramavtal för färdigbetong   

Ramavtal för trädgårdstjänster   

Ramavtal för bad- och 
brygganläggningar   

Ramavtal för skötsel av offentliga 
toaletter   

Plan för intern kontroll 
Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen 
om verksamheten och dess ekonomi är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och 
regler m.m. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som 
hindrar att organisationen kan nå mål på ett säkert och effektivt sätt. Kravet på intern kontroll 
har sin grund i kommunallagen (2017:725). Här nedan följer nämndens plan för kommande års 
intern kontroll. 
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Område Rutin Kontroll-
moment 

Kontroll-
ansvarig 

Kontrollmetod 
inkl. omfattning 

Rapport sker 
till 

Tidpu
nkt 
för 
rappo
rt 

Delegationsb
eslut, att 
beslut fattas 
med stöd av 
delegation. 

Administrativ 

Kontrollera att 
fattade beslut 
stämmer överens 
med 
delegationsordning
. 

Förvaltnings
staben 

Stickprovskontroll där 
15 beslut jämnt 
fördelade över året 
kontrolleras. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

Delegationsb
eslut anmäls 
till nämnden. 

Administrativ 

Kontrollera att 
fattade 
delegationsbeslut 
rapporterats till 
nämnden samt är 
registrerade i 360. 

Förvaltnings
staben 

Stickprovskontroll. 
Intervjuer görs vid ett 
tillfällen under året 
med totalt tre slumpvis 
utvalda delegater. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

Direktuppha
ndling Administrativ 

Att dokumentation 
kring 
direktupphandlinga
r finns samt är 
korrekt i enlighet 
med kommunens 
riktlinjer för 
upphandling 

Förvaltnings
staben med 
hjälp av 
ekonomi 

Efterfrågar 
direktupphandlingar(di
arienummer) 
överstigande 100 000 
kr direkt från 
avdelningarna. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

Inköp/avtals
trohet Administrativ 

Att inköp sker från 
leverantörerna 
vilka det finns 
giltiga avtal med 

Förvaltnings
staben med 
hjälp av 
ekonomi 

Stickprovskontroll av 
totalt tio inköp per 
avdelning. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

GDPR Administrativ 

Att obehöriga inte 
läser 
personuppgifter i 
dokumenthantering
ssystemet 

Förvaltnings
staben 

Kontroll av loggar som 
görs månadsvis. 
Kontrollen sker av 
loggar i mars, juni, 
september och 
december. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

Kommunikati
on vid 
nämndärend
en 

Administrativ 

Att rutinen för 
kommunikation 
följs vid 
nämndärenden. 

Förvltningss
taben 2 protokoll per år Samhällsbyggnads

nämnden 
Årsbok
slut 

Diarieföring Administrativ 

Att det som ska 
diarieföras blir 
diariefört enligt 
lagkrav. 

Förvaltnings
staben 

Stickprovskontroll om 
ärendena är 
fullständiga. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

Leverantörsf
akturor Ekonomi 

Är fakturan korrekt 
bokförd? 

Är varan rimlig för 
verksamheten? 

Förvaltnings
staben med 
hjälp av 
ekonomi 

Stickprovskontroll sker 
1 gång/ månad 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 
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Rätt kontering? 

Är fakturan korrekt 
attesterad? 

Att leverans och 
pris överstämmer 
med beställning 

Investeringa
r Ekonomi 

Granskning av ett 
slumpvis utvalt 
investeringsobjekt 
från början till slut, 
mot eventuell 
kalkyl och 
beställning och om 
bokförda fakturor 
är av 
investeringskaraktä
r. 

Att investeringen 
följer gällande 
beslut, 
återraporterats, 
beställningar. 

Förvaltnings
staben 3 projekt per år Samhällsbyggnads

nämnden 
Årsbok
slut 

Rutiner för 
hantering 

felanmälan 
utemiljö 

(via 
kontaktcente
r) 

Verksamhetss
pecifikt 

Att upptagna 
felanmälningar 
hanteras 

Förvaltnings
staben med 
hjälp av 
Kontaktcent
er 

Kontroll sker 1 
vecka/kvartal 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

Tillsyn Verksamhetss
pecifikt 

Att antalet 
tillsynsärenden 
minskar 

Bygglov 

Framtagande av 
samtliga inkomna 
ärenden under året 
samt framtagande av 
antalet fattade beslut. 
Redovisas i procent 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Årsbok
slut 

Verksamhet år 2023-2026 

Framtida förutsättningar för hög måluppfyllnad och budgethållning 
Området Källberga, som är under uppförande, kommer att påverka nämndens budget. Den 
sammantagna kostnaden för första etappen inklusive gåvan av allmän platsmark beräknas till 
8,21 miljoner kronor per år. Utöver Källberga planeras utbyggnad av södra Ösmo vilket i princip 
kommer fördubbla antalet personer i tätorten Ösmo. I tätorten Nynäshamn förutspås den 
demografiska ökningen att påverka underhålls- och renhållningsbehoven markant, det är dock 
svårt att omsätta det ökade behovet i exakta mätetal. 

Lagkravet på digitalisering av detaljplaner som ska vara klart för att levereras 2022 kommer 
fortsatt vara ett arbete som kommer kräva stora resurser. Det finns också en ökad efterfrågan 
både från branschen och invånarna på GIS-tjänster och interaktiva verktyg. 
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Lagstiftningen inom plan- och bygglovverksamheten är under ständig förändring vilket kan 
komma att medföra ändrade arbetssätt, utökade krav och förändrat resursbehov. Bland annat 
förväntas förändringar i strandsskyddslagstiftningen kommande år. 

VA-verksamheten behöver fortsätta ha en hög investeringstakt de närmaste åren för att 
tillgodose lagkrav och tillväxtkrav och behöver säkra kompetensförsörjning för att genomföra 
det som planeras. Det kommer också påverka VA-taxan. 

Det är även viktigt att taxan för plan-, bygglov- och geodataverksamheten kontinuerligt ses 
över och indexregleras över tid. 

En viktig förutsättning är att en ny översiktsplan beslutas vilket kommer att ge en ökad 
säkerhet i handläggningen både inom detaljplanering och bygglovverksamheten. Om förslaget 
till VA-plan beslutas skulle det ge en tydligare riktning för VA-verksamheten de kommande åren 
när det gäller utbyggnad av kommunalt VA till fastigheter som idag har enskilda avlopp. 

Utifrån konjunktur ser nämnden att det kan uppstå behov av att tillsätta ytterligare 
planarkitekter och specialister inom områdena trafik, vatten och landskap. En fortsatt trend är 
att ärenden som avser klagomål och anmälningar om eventuellt olovlig byggnation ökar. Det 
kan bli aktuellt att tillsätta ytterligare resurser som arbetar med tillsyn. 

Strategisk plan 
Förvaltningen fortsätter det strategiska arbetet mot att bli en serviceorganisation i framkant för 
ett hållbart samhälle. Det finns fleråriga planer för att utveckla och förbättra organisation, 
arbetsmiljö, arbetssätt, kundperspektiv, kommunikation, ekonomi och utveckling. 

Den kommunala gatubelysningen är idag inkopplad direkt i Ellevios transformatorstationer, 
vilket är ett föråldrat styrsystem som kommer att avvecklas. Det innebär att styrning och 
matning av belysningen måste flyttas ut ur transformatorstationerna. Bedömningen är att 
nämnden kommer att behöva avropa konsultstöd för att utreda möjliga och kostnadseffektiva 
lösningar. 

Vidare behöver gatubelysningen runt om i kommunen bytas ut kontinuerligt under de 
kommande åren. Det gäller både stolpar, fundament och armaturer. De första åren byts 
gatubelysningarna längs de största stråken i tätorterna ut samt de gatubelysningarna med 
högst felfrekvens. I Nynäshamn rör det sig till exempel. om Centralgatan. Idunvägen, 
Skolgatan, Järnvägsgatan och Nynäsvägen och Hamnviksvägen. I Ösmo rör det sig om 
Nyblevägen, Maria Barkmans väg, Björn Barkmans väg och Körundavägen. I första hand är det 
belysningen längs vägarna som byts, eftersom stolpar och armaturer längs gång- och 
cykelvägarna i regel är i bättre skick och därmed mer driftsäkra. Totalt rör det sig om cirka 
3000 stolpar, fundament och armaturer som behöver bytas. 

Det kommer fortsatt ske kontinuerlig utbyggnad och utveckling av kommunens gång- och 
cykelnät för att skapa gena, säkra, tillgängliga och sammanhängande stråk. Utveckling sker 
även av lekparker, torg och parker för att skapa mötesplatser för både rekreation och aktivitet. 

Den kommunala maskinparken är i behov av modernisering för att den ska motsvara gällande 
miljökrav och kommer succesivt att förnyas. 

Ny teknik inom VA-verksamheten bevakas och satsningar görs på mätningar i ledningsnätet för 
bättre kunskapsunderlag. 
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På reningsverket i Nynäshamn avslutas projekten med ny biologisk rening (SBR) och 
personalbyggnad under perioden och nästa stora del, ny försedimentering, påbörjas/genomförs. 

Arbetet med överföringsledningar mellan Sorunda och Ösmo och nerläggning av de mindre 
reningsverken Marsta och Torp påbörjas. Även mellan Källberga och Nynäshamn, mellan 
reningsverket och våtmark Alhagen och upp till Landfjärden planeras för förstärkning av 
överföringsledningar under perioden. 

Samhällsbyggnadsprojekten som exempelvis Kalvö industriområde och centrala och södra Ösmo 
fortsätter. Ett större grepp behöver tas om dagvattenfrågorna med uppdaterade styrdokument 
och planer. Säkerhetsaspekterna inom VA-verksamheten kommer medföra åtgärder och 
förändrade arbetssätt. VA-taxan kommer behöva höjas under flera år framöver. Det kan röra 
sig om cirka 4 % årligen, vissa år mer. 

Generellt kommer utvecklingen av digitala arbetssätt och nya tekniker ha positiv påverkan på 
hela förvaltningens arbete, men det krävs både tid och ekonomi för att uppnå detta. Nämnden 
ser behov av nya resurser inom geodataverksamheten för att utveckla och samordna nya 
system och arbetsprocesser. 
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Bilaga: Avdelningsspecifik uppdelning av 
verksamhetsplanen 
Nedan beskrivs vad som är kopplat till de olika avdelningarna och som har skrivits om i 
nämndens verksamhetsplan. 

Förvaltningsövergripande 
Servicegrad och digitalisering: Nynäshamns kommun är i en expansiv fas och växer olika 
snabbt över kommunens geografiska område där utvecklingen av bland annat Källberga, 
centrala och södra Ösmo och Telegrafenområdet har stor påverkan på nämndens 
verksamheter. Detta tillsammans med fokus på förbättrad servicegrad och digitalisering kräver 
ökade resurser för samhällsbyggnadsnämnden. 

Kompetensutveckling och personalfrämjande: För att vara en attraktiv arbetsgivare och 
kunna behålla och rekrytera kompetent personal krävs en satsning på kompetensutveckling och 
personalfrämjande åtgärder inom hela förvaltningen. Dessa satsningar måste prioriteras med 
särskild hänsyn till samhällsbyggnadsområdets långa processer som kräver kontinuitet för att nå 
hög kvalitet och effektivt resultat. 

Arbeta för att öka HME, Hållbart medarbetarengagemang: Avdelningarna ska nu utöver 
sina respektive handlingsplaner ha ett speciellt fokus på att stärka medarbetarnas förståelse för 
målstyrningsprocessen. 

Arbeta för att minska sjukfrånvaron: Avdelningarna arbetar med en rad aktiviteter bland 
annat med att förebygga stress och att tidigt ta kontakt med sjuka medarbetare för att 
underlätta återgången till arbete. 

Tillse att prognosavvikelsen ska vara max 2 procent jämfört med budget: Hela 
förvaltningen arbetar för att tillse att prognosavvikelsen ska vara max 2% jämfört med budget. 

Bedriva informationsinsatser i syfte att öka kunskap om miljö, klimat och 
energifrågor: En förvaltningsövergripande aktivitet är att öka digital räckvidd (antal personer 
som exponerats) för information som syftar till att öka kunskapen om klimat- och miljöfrågor 
ökar 

En helhetsbeskrivning av Landfjärdenprojektet. Under 2022 kommer förslagsvis en 
förstudie och projektplan att påbörjas. 

Stadsmiljö 
De nya områdena i kommunen som är under uppförande innebär ett behov av ökade resurser 
inom stadsmiljöavdelningen. Med Källberga beräknas resursbehovet öka med 8,2 miljoner 
kronor för stadsmiljöavdelningen inkluderat drift, gåva och avskrivningar. Ösmo beräknas fram 
till 2030 fördubbla sin befolkning. I centrala Nynäshamn är Fyren under slutförande, 
Telegrafenområdet är under byggnation och ett antal mindre pågående projekt kommer att 
generera en befolkningsökning vilken kommer att påverka stadsmiljöavdelningen i form av ökat 
behov av drift, underhåll och vissa nytillkomna ytor. I dessa samhällsbyggnadsprojekt finns 
behov av att stärka organisationen för att i tidiga skeden vara med och säkerställa 
möjligheterna till en framtida kostnadseffektiv drift. Kommunfullmäktiges mål för vägkapitalet 
kräver extra insatser och behov av beställarkompetens och planering. 
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Öka investeringstakten för att nå målvärdet enligt RoSY: Stadsmiljö kommer att med 
hjälp av leverantören för RoSy (system för att hantera planering av gatuunderhållet) beräkna 
kommande investeringstakt för att uppnå målvärdet år 2023. 

Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med skötsel av gator och 
vägar: Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka andelen 
medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med skötseln av gator och vägar där kommunen 
är huvudman. 

Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med skötsel av gång- och 
cykelvägar: Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka 
andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med skötsel av gång- och cykelvägar där 
kommunen är huvudman. 

Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med snöröjningen av 
gång- och cykelvägar: Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för 
att öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med snöröjningen av gång- och 
cykelvägar där kommunen är huvudman. 

Öka andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med snöröjning av gator 
och bilvägar: Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka 
andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med snöröjningen av gator och bilvägar 
där kommunen är huvudman. 

Öka andelen nöjda medborgare vad gäller skötsel av parker och allmänna platser i 
kommunen: Stadsmiljöavdelningen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för att öka 
andelen medborgare som är nöjda eller mycket nöjda med skötseln av parker och allmänna 
platser i kommunen. 

Minska utsläppen per invånare i kommunen med 40 % till 2021, (jämfört med år 
1990) och år 2045 har kommunen netto-noll-utsläpp: Stadsmiljöavdelningen arbetar för 
att öka antalet fossilbränslefria fordon där så är möjligt. 

Aktiviteter för att uppnå att år 2021 är den kommunala organisationen fossil-
bränslefri gällande energianvändning, resor och finansiella placeringar och minskar 
utsläppen med minst 80 % (jämfört med 2015): Stadsmiljöavdelningen arbetar för att 
öka antalet fossilbränslefria fordon och verktyg där så är möjligt 

Tillse att all kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt 
Nynäshamn till 2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn till 2045: 
Stadsmiljöavdelningen arbetar för att öka antalet fossilbränslefria fordon i kommunen när så är 
möjligt. Planenheten inkluderar detta i sitt detaljplanearbete. 

Tillse att Nynäshamns kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all 
planering och bebyggelse: Stadsmiljö arbetar här med att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser och på utbyggnad av gång- och cykelstråk. Samt utför det som beslutas av 
kommunstyrelsen, planeringsavdelningen och mark-och exploatering. 

Utveckla och bibehålla förutsättningarna för lokala indikatorarter och biologisk 
mångfald: Områden som klassas som ängsmark ska underhållas och behållas som ängsmark. 
Tidigare klippta ytor och lekområden bör fortsatt klippas. Viktigt med tydlig information innan 
nya ytor tas i anspråk. 
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Öka det totala antalet publika tankställen för el och/eller biogas: 
Planeringsavdelningen, KSF planerar för utbyggnaden och är därmed inget som 
samhällsbyggnadsnämnden själv kan påverka. Stadsmiljö möjliggör installation av publika ladd 
stationer vid om- och nybyggnationer där så är möjligt. 

Vid nyinköp av fordon skall fossilbränslefria fordon inskaffas när så är möjligt: 
Stadsmiljöavdelningen som ansvariga för kommunens fordonsflotta tillhandahåller alltid 
fossilbränslefria fordon vid inköp och leasing. Som del av krisberedskapen är det inte alltid 
möjligt att inskaffa fossilbränslefria fordon då alternativ kan behöva finnas vid till exempel ett 
längre elavbrott. 

Arbeta för att kommunala upphandlingar ska följa Upphandlings-myndighetens 
avancerade kravnivå eller spjutspetsnivå gällande hållbarhet: Stadsmiljö följer 
upphandlingsmyndighetens avancerade kravnivå eller spjutspetsnivå gällande hållbarhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för ett lekparkslyft: 
Nämnden kommer att arbeta för att leverera en hållbar och demografiskt förankrad strategi för 
utveckling av kommunala lekparker. 

Investeringsplan: Investeringsplaneringen utgår från kommunens olika styrdokument och 
mål samt behov av underhållsåtgärder i den offentliga miljön. Förutom underhållsinvesteringar i 
gator, vägar och broar så planeras det för satsningar på gång- och cykelvägar. Det planeras 
också för ett stort antal belysningsåtgärder i syfte att skapa mer trygghet och säkerhet samt 
utbyte av gammal belysning. Tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder i gaturummet för gång och 
cykeltrafikanter prioriteras utifrån plats och behov. Lek-, park-, och badanläggningar åtgärdas 
och förbättras löpande. 

Plan och bygglov 
Även på plan - och bygglovsavdelningen finns behov av att förstärka med personal, kompetens 
och resurser för att kunna öka servicegraden, upprätthålla god kvalitet och hantera ett ökat 
inflöde av ärenden inom hela myndighetsområdet samt nå kommunens tillväxtambitioner. Utan 
tillkommande resurser riskerar avdelningen att bli en flaskhals och motverka de politiska 
ambitionerna. 

En viktig förutsättning är fortsatt fokus på digitaliseringen av detaljplane- och 
bygglovsprocesserna. Det pågående arbetet Digitalisering inom plan- och bygglovsavdelningens 
verksamhet kommer förväntas ge produktionsvinster och en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess på sikt, men initialt kommer utvecklingsarbetet inom främst 
geodataområdet innebära ökade kostnader. 

Det finns också behov av att säkerställa resurser för arkitekturkompetens samt för att kunna 
bedriva det lagstadgade tillsynsarbetet där bland besiktning av lekplatser och obligatorisk 
ventilationskontroll ingår. 

Föreslagna ändringar finns också i bygglagstiftningen som kan innebära nya förutsättningar 
inom myndighetsområdet. 

Öka andelen ansökningar om bygglov som är kompletta vid inkommen ansökan: 
Plan- och bygglovsavdelningen ska år 2022 arbeta för att öka andelen inkomna ansökningar 
som är kompletta. Målet för år 2022 är att uppnå 50% kompletta ansökningar vid inkommen 
ansökan. 
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Förbättra resultatet i Byggaktörsenkäten inom planeringsfas och genomförandefas: 
Efter det att byggaktörsenkäten genomförts har en handlingsplan tagits fram för att arbeta med 
resultatet och komma med åtgärder. 

Förbättra utfallet för företagsklimatet (Insikt) Bygglov: Arbetet med de digitala 
tjänsterna och en bättre webbplats är påbörjat och kommer fortsätta under år 2022. 

Effektivisera tidsåtgången i planprocessen och påverka genom ett rimligt antal 
pågående planuppdrag samtidigt: Ny nämndaktivitet år 2022 med indikatorn, Mediantid 
från planuppdrag till antagande under de två senaste åren, mediantid i månader. Denna 
indikator kan påverkas genom antalet pågående planuppdrag som är aktiva samtidigt. Vid ett 
begränsat antal pågående uppdrag samtidigt ges förutsättningar för kortare processer då 
samma resurser kan tillsättas och behållas genom hela processen och risker för omtag minskas. 

Öka tillgängligheten till kommunens geografiska information: Ny nämndaktivitet år 
2022. Genom att tillgången till och kunskap om kommunens geografiska information ökar kan 
servicen till kommunens invånare och företagare förbättras. Ökad insyn kan ge högre 
förtroende för den offentliga verksamheten. Offentlig verksamhet och näringsliv kan få bättre 
förutsättningar att bygga digitala tjänster, upprätthålla effektiva verksamhetsprocesser och 
underlätta verksamhetsanalyser och därmed väl underbyggda beslutsunderlag. 

Att ekosystemtjänster bevaras och utvecklas i all kommunal planering och relevanta 
ekonomiska ställningstaganden: Målet är idag tilldelat planenheten av kommunfullmäktige 
som inkluderar ekosystemtjänster i detaljplanearbetet. 

Nämnden ska inte godkänna nybyggnation på odlingsbar mark: I gällande 
översiktsplan, ÖP står det att åkermark klass 3-5 inte ska bebyggas. Detta kan komma att 
revideras i samband med att ny översiktsplan antas. Samhällsbyggandsnämnden kan i samband 
med förhandsbesked för nybyggnation på odlingsbar mark påverka utfallet genom att delge ett 
negativt beslut. 

Tillse att i Nynäshamns kommun finns år 2020 minst 400 kW installerad effekt 
solenergi, varav minst 200 kW i kommunala lokaler: Ett mål som idag är tilldelat 
planenheten av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden kan inte påverka eller se till 
att solenergi installeras på kommunala lokaler eller hos privata aktörer. Mål som bör ligga på 
fastighetsavdelningen. 

Tillse att Nynäshamns kommun värnar värdefull natur genom markskydd: 
Samhällsbyggnadsnämnden kan inte öka på andelen skyddad natur till minst 12% utan är 
beroende av beslut fattade av andra nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att 
fortsätta sitt arbete med att värna värdefull natur genom markskydd. 

Utveckla och bibehålla förutsättningarna för lokala indikatorarter och biologisk 
mångfald: Samhällsbyggnadsnämnden följer upp åtta lokala indikatorarter, tjäder, mindre 
hackspett, sånglärka, enkelbeckasin, fiskgjuse, ejder, apollofjäril och havsöring. Det pågår 
arbete med apollofjärilen i Stora Vika i samband med reservatsbildningen. De andra arterna 
bevakas. Under år 2021 inleddes ett samarbete med Trafikverket kring vägkanter som 
inkluderar apollofjärilen som kommer att fortsätta under år 2022. 

Taxor och avgifter: Under 2022 behöver en översyn av geodataavgifterna göras, bland annat 
utifrån utvecklingen med öppna data som innebär att data som idag är avgiftsbelagd via taxan 
på sikt kommer att erbjudas kostnadsfritt för en ökad servicenivå. 
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Investeringsplan: Beslut om investering för ärendehanteringssystem för digitaliserad 
bygglovsprocess fattades under 2021 omfattande 0,7 miljoner kronor. Investeringen fortlöper 
och förväntas vara driftsatt till andra tertialet 2022. Investering för nytt kartproduktionssystem 
(i samarbete med sju andra Södertörnskommuner inom SGD, Södertörns Geodata). Införandet 
inför driftstart mars 2022 pågår. Systemstöd för digitalisering av detaljplaner kan komma under 
2022 eller senare år. Där är det ännu oklart vilken omfattningen investeringsbeloppet i så fall 
blir. 

VA 
Förutsättningarna för att bedriva VA-verksamhet av god kvalitet och med god ekonomisk 
hushållning är beroende av lagkrav och tillståndskrav, kommunens tillväxtplaner, effektiva 
arbetssätt och organisation, kompetensförsörjning och att nödvändiga kostnader täcks genom 
VA-taxan. VA-verksamheten behöver anpassas till den ökande befolkningen och Nynäshamns 
reningsverk byggas ut enligt det nya miljötillståndet som ställer högre krav på medarbetare och 
verksamheten. Eftersom Sverige har påbörjat ett arbete med att undersöka förmågan för det 
civila försvaret påverkas också arbete kring dricksvattenleverans och det medför nya 
förutsättningar och nya arbetssätt. 

Genomföra aktiviteter för en hög driftsäkerhet och hög kvalitet inom VA-
verksamheten: VA - avdelningen kommer att arbeta med ett antal påbörjade och pågående 
aktiviteter för en hög driftsäkerhet och hög kvalitet inom VA-verksamheten. 

Bedriva informationsinsatser i syfte att öka kunskap om miljö, klimat och 
energifrågor: VA-avdelningen fortsätter att arbeta med uppströmsarbete där 
informationsspridning är en del av arbetet. 

Kommunen arbetar löpande för att minska negativ påverkan av näringsämnen och 
andra föroreningar i sjöar, vattendrag och hav: VA-avdelningen arbetar löpande för att 
uppfylla tillståndskrav för reningsverk och ledningsnät och arbetar aktivt med VA-planering. 

Möjliggöra att år 2020 samlas matavfall in från minst 70 % av hushållen i 
Nynäshamns kommun: Södertörnsåtervinning AB, SRV ansvarar för detta mål med stöd av 
VA - avdelningen. Kommunen hade vid mätningen år 2019 uppnått att 75% av hushållen 
samlade in matavfall. Målet bedöms vara uppfyllt. 

Medverka till att återvinningen av plast ökar i Nynäshamns kommun och att 
plastavfall återvinns i hela nämndens verksamhet: Södertörnsåtervinning AB, SRV 
ansvarar tillsammans med Förpackning och Tidningsinsamlingen, FTI för detta mål med stöd av 
VA - avdelningen. Samhällsbyggnadsnämnden skall se till att plast återvinns i nämndens 
verksamheter. 

Medverka till att återanvändning och återvinning ökar i Nynäshamns kommun och 
att den totala avfallsmängden är max 500 kg per invånare och år: 
Södertörnsåtervinning AB, SRV ansvarar för detta mål med stöd av VA - avdelningen. 

Medverka till att nämndens verksamheter minskar andelen skadliga ämnen i 
naturliga kretslopp: VA fortsätter sitt arbete med att minska kväveutsläppen, öka 
återanvändnigen av avloppsslam, minska skadliga ämnen in till reningsverket och minska 
dagvattennätets påverkan på tillexempel sjöar, vattendrag och andra recipienter. 
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Taxor och avgifter: VA-taxan kommer att höjas från 1 januari 2022 för att täcka ökade 
kostnader i VA-verksamheten och delvis även det underskott som uppstod 2020. Bland annat 
medför investeringar i slitna verk och ledningsnät samt anpassningar till en växande kommun 
att kapitalkostnader kommer att öka många år framöver. 

Investeringsplan: VA-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av tre avloppsreningsverk, 
ett vattenverk, två vattentorn, tre lågreservoarer, sju tryckstegringsstationer och 70 
pumpstationer. Det största avloppsreningsverket i Nynäshamn är i behov av både renovering 
och utbyggnad. År 2022 fortsätter utbyggnaden av ny biologisk rening (SBR) och 
personalbyggnad och den nya rötkammaren förväntas tas i drift. 

Ledningsnätet är i stort behov av renovering, både i Nynäshamns kommun och i resten av VA-
Sverige. Ledningsrenoveringen har tagit fart de senaste åren och fortsätter enligt förnyelseplan 
och där behoven är extra stora. Renoveringen i Stora Vika färdigställs 2022 och fortsätter 
framför allt i Nynäshamns tätort. 

Kommunens satsningar på tillväxt leder till att ledningsnätet behöver förstärkas och byggas ut. 
Förstärkning av ledningar mellan reningsverket och våtmark Alhagen och mellan Källberga och 
Nynäshamn påbörjas. Förstärkningsåtgärder inför exploateringar i exempelvis Ösmo klarläggs 
under detaljplaneskede. VA-utbyggnad i Ekeby samt överföringsledning mellan Ekeby och 
Segersäng genomförs främst under 2022. 
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Bilaga: Kapitalkostnader stadsmiljö 
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Avskrivningar 6636 7009 6882 8757 9825 12663 14230 15970 18330 20090 

Ränta 3828 2977 3010 2816 3487 3348 3121 3556 4146 4586 

Summa (tkr) 10464 9986 9892 11573 13312 16011 17351 20134 22861 24686 

 
Kapitalkostnaderna, det vill säga avskrivningar och ränta, i stadsmiljöavdelningens 
verksamheter har stadigt ökat under de senaste åren och kommer att fortsätta att öka. Åren 
2022 till 2025 är beräknade utifrån den investeringsram som återfinns i mål och budget och 
förutsätter att den investeringstakten förverkligas. Räntan i beräkningarna är satt till en 
procent. 

Kommunen började med komponentavskrivning av investeringar under 2016. Detta medförde 
att gatubeläggningsprogrammet gick från att belasta resultat till att bli investering och aktiveras 
som anläggningstillgång. 

Under 2020 fick kommunen stora gåvor i och med Norviks hamn, där av den stora ökningen av 
kapitalkostnader samtidigt ökade nämndbidraget i motsvarande storlek. Även vid andra större 
nyinvesteringar har nämnden kompenserat med ökade nämndbidrag för att klara de ökade 
kostnaderna, bland annat kan Ösmo centrumlyft, skateparken och parkeringsgaraget i 
Nynäshamns centrum nämnas. Framåt kommer nämnden behöva kompenseras för de ökade 
kapitalkostnaderna för att inte urholka den redan ansträngda driftsbudgeten. 

Kommande exploateringars investeringar eller gåvor finns inte med i beräkningen ovan, då det 
inte finns säkerställda kalkyler eller tidsplan när dessa kommer aktiveras. 
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