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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-02-26 
Anslaget sätts upp: 2021-02-2603-01             Anslaget tas ned: 2021-03-23 
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsnämnden, plan 2 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort och Teams, 2021-02-26 kl. 13.00-14.55 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)  
Bodil Toll (M) Via Teams 
Agneta Tjärnhammar (M) Via Teams 
Johan Harding (L) Via Teams 
Richard Karlsson (KD)  Via Teams 
Göran Bergander (S)  
Helen Sellström Edberg (S) Via Teams 
Johnny Edholm (S) Via Teams 
Per Ranch (SN)   Via Teams 
Tony Nicander (V) Via Teams 
Christoffer Edman (SD)  Via Teams 

Icke tjänstgörande ersättare 
Patrik Appelkvist Larsson (C) Via Teams 
Agneta Hagström (M)  Via Teams  
Yvonne Lundin (S) Via Teams 
Linda Walkeby (S) Via Teams 
Greta Olin-Landström (PPiN) Via Teams 
Carl Marcus (SD) Via Teams 
 

Paragrafer 
§§ 53-60 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2021-02-26 kl. 15.00 

Underskrifter 
 
______________________________________  _______________________________ 
Maria Gard Günster (C)  
Ordförande 

Göran Bergander (S) 
Justerare 

 
 
 
___________________________  
Sekreterare  
Elin Fernström  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef Via Teams 
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams 
Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov Via Teams 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   
Aline Friman Varre, politisk sekreterare Moderaterna Via Teams 
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Innehållsförteckning              
 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 53/21 Fastställande av dagordning 

§ 54/21 
Yttrande över remiss - förslag till nytt reglemente för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden, samt förslag till reviderade reglementen för 
nämnderna. 

§ 55/21 Övriga frågor och medskick 

§ 56/21 Rapporter från avdelningscheferna 

§ 57/21 Redovisning av beslut i kommunfullmäktige och andra nämnder 
§ 58/21 Rapporter från politiker 
§ 59/21 Rapport från förvaltningschefen 

§ 60/21 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
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Upprop och anmälningar om förhinder 
Otto Svedenblad (M) har anmält förhinder och ersätts av Agneta Tjärnhammar (M) 

Hans-Ove Krafft (SN) har anmält förhinder och ersätts av Per Ranch (SN) 

Leif Branting (MP) har anmält förhinder och ersätts av Tony Nicander (V) 

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.   
Justering beslutas till sammanträdesrum Landsort, 2021-02-22, klockan 15.00  
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Sbn § 53/21 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs.   
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Sbn § 54/21 MSN/2020/2218/008 

Yttrande över remiss - förslag till nytt reglemente för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samt förslag till 
reviderade reglementen för nämnderna. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) yrkar avslag på förvaltningen förslag och inkommer med ett särskilt yttrande. 
Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga A. 

Göran Bergander (S), Helen Sellström Edberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som 
Bilaga B.  

Deltar inte i beslutet 
Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet.  

Ärendet 
Den 28 december 2020 inkom en remiss från kommunstyrelseförvaltningen om att inkomma med 
synpunkter på förslag till nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samt förslag 
till reviderade reglementen för nämnderna. Remissyttrandet ska innehålla vad nämnden anser är 
viktigt att säkerställa vid denna förändring.  

Sammantaget är förvaltningens bedömning att förslagna förändringar av reglementena inte på ett 
tydligt sätt reglerar kommande ansvarsområden. Eventuella förändringar måste föregås av en 
utredning av hur ansvarsområden som styrs av olika lagutrymmen och strategiska praktiska 
arbetsuppgifter i verksamheten påverkas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

Göran Bergander (S), Helen Sellström Edberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag mot Per 
Ranchs (SN) yrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Ranchs yrkande och finner bifall för förvaltningens 
förslag.  
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Beslutsunderlag 
Förslag till nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Förslag till revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Utredningsrapport – Ny nämnd för arbetsmarknad och näringslivsfrågor 
Kommunikationsplan organisationsförändring ny nämnd 
Ny nämnd näringsliv och arbetsmarknad - presentation av förslag 2020-12-03  
Tjänsteutlåtande, 2021-02-19 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Stadsmiljöavdelningen 
 
  



Samhällsbyggnadsnämnden  
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2021-02-26  

Yttrande   över   remiss   gällande   en   ny   nämnd   för   näringslivs-   och   arbetsmarknadsfrågor  

Bakgrund   
I   texten   till   Mål   &   budget   2021   föreslogs   att   en   ny   näringslivs-   och   arbetsmarknadsnämnd   skulle   inrättas.  
Vi   anser   inte   att   detta   beslut   är   fattat   i   kommunfullmäktige,   eftersom   det   inte   finns   med   i   någon   av   de   
beslutssatser   som   kommunfullmäktige   beslutade   om   i   oktober   2020   i   samband   med   Mål   &   budget   2021.  

Förvaltningen   har   skrivit   ett   mycket   bra   yttrande   på   remissen   och   belyst   många   av   de   problem   med   
omorganisationen   av   nämnderna,   som   vi   också   har   uppmärksammat   och   som   verkligen   behöver   utredas   
vidare,   till   exempel   de   samordningsproblem   och   gränsdragningsproblem   mellan   nämnderna,   som   
förvaltningen   har   tagit   upp.   En   annan   svårighet   är   att   det   blir   två   myndigheter   och   att   det   kommer   bli   svårt  
att   dela   information   mellan   myndigheterna.   Det   finns   också   en   stor   risk   att   den   verksamhet   som   
nämnden   kommer   att   ansvara   för   blir   mycket   spretig;   alltifrån   gästhamn,   utveckling   av   näringsliv,   
yrkeshögskola   och   aktivitetsansvar   till   högre   utbildning   i   samverkan   med   universitet   och   högskolor.      

Vi   har   svårt   att   se   att   de   exempel,   som   utredningen   har   tagit   upp,   är   relevanta.   Nästan   alla   kommuner   
som   har   tagits   som   exempel   för   hur   andra   kommuner   har   hanterat   detta   är   inte   jämförbara   med   vår   
kommun,   som   är   en   avsevärt   mindre   kommun.   Bara   Upplands-Bro   kommun   med   ca   29   000   invånare   har  
jämförelsevis   samma   antal   invånare   som   i   vår   kommun,   28   811   invånare.   Täby   kommun   har   ca   72   000   
invånare,   Sollentuna   kommun   74   000,   Haninge   kommun,   ca   92   000   invånare   och   Nacka   kommun   har   ca  
106   000   invånare.      

Yrkande   
Vi   yrkar   avslag   till   förslaget   med   ny   nämnd    för   näringslivs-   och   arbetsmarknadsfrågor  

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Per   Ranch   
Ersättare   Samhällsbyggnadsnämnden,  
ersättare   i   Kommunstyrelsen   
samt   ledamot   i   Kommunfullmäktige   

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

Bilaga A



Nynäshamn, 2020-10-12 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ärendenummer 54/21 

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna, Yttrande 
över remissförslag till nytt reglemente för näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden, samt förslag 
tillreglemente för nämnderna. 

Socialdemokraterna kommer att föreslå bifall till förvaltningens förslag. 

Bakgrund: 

Förslaget om att bilda en ny nämnd för Näringslivs- och Arbetsmarknadsfrågor stöds 
inte av oss socialdemokrater, vi anser att utredningen som ligger som underlag för 
beslutet inte tagit hänsyn till viktiga frågor som kan bli besvärliga att hantera om 
nämnden blir verklighet. Otydligheterna finns för alla de tre nämnder som blir 
påverkade, gränsdragningen och ansvarsfördelningen mellan nuvarande nämnder och 
den föreslagna nya nämnden är inte klarlagda. Hanteringen av sekretessfrågor är inte 
ut klarade.  
För den del som berör Samhällsbyggnadsnämnden anser vi att förvaltningen på ett 
tydligt sätt pekat på ett antal frågor som måste klaras ut, innan det kan vara aktuellt 
att genomföra en förändring av ansvarsgränser och överflyttning av verksamheter. 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander (S) 

Gruppledare 

Bilaga B
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Sbn § 55/21  

Övriga frågor och medskick 
Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen. 

Carl Marcus (SD) har skickat in en önskan av förtydligande angående parkeringsregler i hamnen. 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, svarar på frågan genom att bland annat visa bilder. Det finns 
möjlighet för misstolkning om man endast tittar på automaten men det är skyltning som gäller vid 
parkering.  

Leif Branting (MP) har inkommit med en skriftlig fråga angående hantering av svartvatten. Frågan 
behandlas på mötet den 23 mars 2021.  

Percy Tollebrant, t.f. VA- och renhållningschef, redogör för planeringen av svar på medskick från VA.  

Helen Sellström Edberg (S) önskar en fråga angående hundbajspåsar och önskan om information. 
Hon skickar in sin fråga till förvaltningen.   
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Sbn § 56/21  

Rapporter från avdelningscheferna 
Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov, gör en första presentation av projekt inom 
avdelningen enligt en ny rutin. Hon rapporterar om arbetet med detaljplaner som är i aktivt skede. 
Hon redovisar muntligt angående Nynäshamn 2:23, båtupplag och Sydvästra Segersängsmotet. 
Göran Bergander (S) har tidigare skickat in frågor efter nämnden den 16 februari 2021. Han ställer 
en fråga angående detaljplan Kalvö Industriområde som diskuterades den 26 januari 2021 med 
information om att den skulle planen var att den skulle antas under Q1 2021. Enligt denna 
presentation har arbetet försenats sex månader på bara drygt en månad. Han önskar till en början 
en djupare diskussion om samtliga projekt och detaljplaner för att sedan kunna göra en mer 
generell redovisning enligt rapportmallen. Agneta Hagström (M) ställer en fråga om hur det går med 
Landsort. Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov, svarar på frågan att arbetet fortfarande 
ligger i tidigt skede. Agneta Tjärnhammar (M), Per Ranch (SN) och Richard Karlsson (KD) önskar en 
tydligare information om var fastigheterna ligger etc. i kommande presentationer. Alf Olsson, 
förvaltningschef, och Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov, informerar även om information 
som finns på hemsidan.  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar om pågående projekt. Ingen av projekten är 
rödmarkerade. Alla nya investeringar som nämnden fattar beslut om kommer att föras in på listan. 
Agneta Tjärnhammar (M) ställer en fråga om målning av övergångsställen och för att skilja gång- 
och cykelvägar kommer att göras under 2021. Förvaltningen tar med sig frågan. Maria Gard Günster 
(C) ställer en fråga angående förra årets problem med kalkbrottet i Stora Vika och att kommunen 
fick ta hand om sopor. Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, svarar på frågan och att de blev förelagda 
att ta bort skräpet. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar fortsatt att kommunen troligen kommer att 
föreslå att personer inte ska bada i kalkbrottet Stora Vika. Carl Marcus (SD) har ett förslag på 
hantering. Per Ranch (SN) tycker att det är viktigt att kommunen tar hand om denna 
turistattraktion. Göran Bergander (S) hänvisar till kommunstyrelsens diskussion angående trender 
och att kommunen ska arbeta för att kommunen är en attraktiv kommun att besöka. Alf Olsson, 
förvaltningschef, berättar att diskussioner pågår på kommunstyrelsen. Bodil Toll (M) föreslår att 
diskussionen tas upp i kommunstyrelsen. Maria Gard Günster (C) önskar en redovisning av hur 
planen ser ut för sommaren 2021 och en lägesrapport om förhandlingen med markägaren i Stora 
Vika. Förvaltningen tar med sig frågan.  

Percy Tollebrant, t.f. VA- och renhållningschef, redovisar över pågående projekt. Han redovisar 
bland annat om att projektet markförberedande kommer att stängas, projekt Rötkammare kommer 
att pausas, projekt SBR, reservkraft, uppgradering till högspänning, flytt av pumpstation P112. 
Göran Bergander (S) ställer en fråga angående VA-investeringen till Ekeby/Segersäng. Förvaltningen 
tar med frågan och frågan läggs till som en punkt under nästa sammanträde den 23 mars 2021.   
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Sbn § 57/21  

Redovisning av beslut i kommunfullmäktige och andra 
nämnder 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, informerar muntligt.  

Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda. 
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Sbn § 58/21  

Rapporter från politiker 
Maria Gard Günster (C) rapporterar om svar till det Kommunala pensionärsrådet angående 
parkeringstider i centrum.  

Maria Gard Günster (C) tar upp en synpunkt från tjänstepersoner på stadsmiljöavdelningen om 
återupptagande av kontaktpolitiker. Nämnden ställer sig positiva till detta och förvaltningen kommer 
att arbeta fram ett förslag.  

Carl Marcus (SD) rapporterar kort från den digitala utbildningen om att Leda och delta i möten på 
distans.   
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Sbn § 59/21  

Rapport från förvaltningschefen 
Inget noterat.  
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Sbn § 60/21  

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Inget noterat.  
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