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Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Eva Ryman   

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2020-02-20 kl. 09.00-12.10 

Beslutande 
Harry  Bouveng (M) ordförande 
Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgör för Daniel Adborn (L) 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt Göran Pettersson (KD) tjänstgör ej § 35 
Håkan Svanberg (M), tjänstgör för Bengt Göran Pettersson (KD) § 35 
Patrik Isestad (S), till och med kl 10.45 §§ 25-40 
Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör för Patrik Isestad (S) § 48 till och med kl 11.05 
Ola Hägg (S) tjänstgör för Patrik Isestad (S) §§ 41-47 
Inger Andersson (S) 
Bernt Månsson (V) till och med kl 11.50 §§ 42 och 48  
Emma Solander (MP, tjänstgör för Bernt Månsson (V) §§ 43-47 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Håkan Svanberg (M) tjänstgör § 35, Rolf Hofsten (PPiN), Lars-Åke Lundin (S) tjänstgör § 48, Ola Hägg 
(S) tjänstgör §§ 41-47, Emma Solander (MP) tjänstgör §§ 43-47, Per Ranch (SN)  

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson kommundirektör, Christian Wigren kanslichef, Mikael Gustafsson planeringschef, 
Adam Andersson projektledare §§ 25-33, Marcus Svinhufvud (M) ordförande barn- och 
utbildningsnämnden, Albin Törnberg samhällsplanerare § 34, Malin Qviberg projektledare VA-avd § 34, 
Julia Nordström miljö- och klimatstrateg § 40, Alexandra Madsen politisk sekreterare (M), Antonella 
Pirrone (KD) ordförande socialnämnden §§ 41-48, Eva Ryman kommunsekreterare  

Paragrafer 
§§ 25-48 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2020-02-21 kl 09.00 

Underskrifter 
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ordförande   justerare 
  
 
Tommy Cumselius (M) 
justerare 
 
Eva Ryman 
sekreterare   
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Innehållsförteckning              Sida 
 
§ 25 
 
§ 26 

Fastställande av dagordning 
 
Överflyttning av myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt 
lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
 

5 

§ 27 Taxa för Nynäshamns kommun för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete 
enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
 

7 

§ 28 Förlängd giltighetstid för biblioteksplan till 2020-12-31 
 

9 

§ 29 Svar på motion - Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun 2011 bör uppdateras 
 

10 

§ 30 Svar på medborgarförslag - Politikervecka - Lokalpolitik i Nynäshamn 
 

12 

§ 31 Yttrande över medborgarförslag om att bygga en simhall på Lövhagen 
 

14 

§ 32 Yttrande över medborgarförslag om ny simhall i Ösmo 
 

16 

§ 33 Utbyggnad av Vansta företagsområde - samhällsbyggnadsprojektet pausas 
 

17 

§ 34 Information om VA-avdelningens bedömning gällande ny exploatering på mark känslig 
för grundvattenpåverkan 
 

19 

§ 35 Planbesked för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 i Nynäshamn 
 

21 

§ 36 Markanvisningstävling Nickstahöjden - fördröjd projektstart 
 

25 

§ 37 Remiss om förnyad nätkoncession för befintlig 24kV-ledning i Nynäshamn 
 

27 

§ 38 Svar på motion gällande Hållbart byggande Regler och riktlinjer för byggande i 
Nynäshamn 
 

29 

§ 39 
 
§ 40 
 
§ 41 
 
§ 42 
 

Svar på remiss - Ansökan om skottlossningstillstånd, kyrkogården Nynäshamn 
 
Återrapportering till vattenmyndigheterna 
 
Kansliavdelningen informerar 
 
Rapport näringslivsfrågor 

31 

§ 43 Anmälan av delegationsbeslut 
 

35 

§ 44 Skrivelser och beslut 
 

37 
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§ 45 
 
§ 46 
 
§ 47 
 
§ 48 

Cirkulär 
 
Nästa sammanträde  
 
Övriga frågor 
 
Information om genomlysningen av kommunens organisation – Slutrapport 
 
 
Paragraferna behandlades i följande ordning: 
 
§§ 25-40, 48, 41-47. 

38 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg under punkten övriga frågor: 
 
Patrik Isestad (S) önskar väcka ett ärende om att kommunen skjuter fram/avbryter inbjudan till första 
markanvisningen för Ösmo centrum. 
 
Ola Hägg (S) fråga om remisser. 
 
Donald Löfving fråga om protokoll i iPad. 
 
Lena Dafgård fråga om delegationsbeslut och reservplan för sammanträdeshandlingar. 
 
Bernt Månsson (V) fråga om Nynäshamnsbostäder och försäljning av lägenheter. 
_______ 
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§ 26/20  Dnr KS/2018/0405/001-14 
 

Överflyttning av myndighetsansvaret för handläggning 
och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och 
liknande produkter till Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överflytta myndighetsansvaret för handläggning och 
tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att beslutsunderlaget förtydligas till kommunfullmäktige med  
de rörliga kostnaderna och socialnämndens intäkter som redovisas i matrisen, samt tydliggöra det 
interimistiska avtalet.  
 
Bakgrund 
SMOHF är ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner som medlemmar. 
Förbundets huvuduppdrag är myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. År 2018 
utökades förbundets ansvar till att omfatta handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), 
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Ny lag 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) har ersatt tidigare lag.  
 
Förbundet ombesörjer redan myndighetsutövning för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag 
om tobak och liknande produkter för Haninge och Tyresö kommun. För Nynäshamns kommun ansvarar 
förbundet för tillsyn vad avser rökfria lokaler enligt lag om tobak och liknande produkter. Nynäshamns 
kommun köper idag sin tillsyn och handläggning av alkohollagen samt lag om tobak och liknande 
produkter från Södertälje kommun. Beslut om tillsyn tas dock av Socialnämnden i Nynäshamns kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
 

• Överflytta myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak 
och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet och informerar om socialnämndens argument för att 
överlämna myndighetsansvaret till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26/20 

Yrkanden 
Agneta Tjärnhammar (M), Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att beslutsunderlaget till kommunfullmäktige 
kompletteras med de rörliga kostnaderna och socialnämndens intäkter som redovisas i matrisen, samt 
tydliggöra det interimistiska avtalet.  

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget med tillägg yrkat av Patrik Isestad 
(S) och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget med det yrkade tillägget. 
______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
2019-11-11.pdf 
Bilaga Beslut - Kf § 231 2019-12-12 - Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskydds förbunds arbete enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
Bilaga Reglemente för socialnämnden.pdf 
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen.pdf 
Bilaga Beslut SON § 6 - Överflyttning av myndighetsansvaret.pdf 
 

Skickas till: 

Akten 
Handläggaren 
Kanslichefen 
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§ 27/20  Dnr KS/2019/0401/206-11 

Taxa för Nynäshamns kommun för Södertörns miljö och 
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag 
om tobak och liknande produkter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

Ärendet 
Den 31 december 2020 löpte Nynäshamns kommuns samverkansöverenskommelse med Södertälje 
kommun ut gällande arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. Nynäshamns 
kommuns socialnämnd har inlett en dialog med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (hädanefter 
benämnt som ”SMOHF”) för övertagande av myndighetsansvaret under våren 2020. SMOHF bedömer att 
ett övertagande av myndighetsansvaret för Nynäshamns kommun enligt alkohollagen samt lag om tobak 
och liknande produkter kan finansieras utifrån SMOHFs taxa och befintlig medlemsavgift, som år 2020 
ligger på 2 649 200kr. Under förutsättning att beslut tas om att anta SMOHFs taxa i Nynäshamns 
kommun beräknas ingen kostnad tillkomma vid överflyttning av myndighetsansvaret1. För skillnader i 
Södertälje och SMOHFs taxor år 2020, se Bilaga 1 och Bilaga 2. 
 
De tjänster som övergår till SMOHF och som de då kommer ta ut avgift för är: 
 

• prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd 
av alkohollagen 

• prövning, handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter eller bestämmelser 
meddelade med stöd av denna. 

 
För att SMOHF ska kunna överta handläggningen och myndighetsansvaret är en förutsättning att beslut 
fattas om att tillämpa SMOHFs taxa i Nynäshamns kommun. SMOHF tog 1 maj 2019 över tillsynsansvaret 
för Tyresö- och Haninge kommun och årsavgifterna fakturerades då med kommunernas gällande taxa 
vilket påverkade självkostnadstäckningsgraden. SMOHF slöt då en överenskommelse med Tyresö- och 
Haninge kommun där de ersatte SMOHF för mellanskillnaden i kommunernas taxor samt de fasta årliga 
avgifterna, fram till att det att kommunerna tillämpade SMOHFs taxa.  
 
På Kommunfullmäktige 2019-12-12 återremitterades detta ärende. Det som återremitterats har besvarats 
i ärende KS/2018/0405/001-14 och innebär i korthet att Södertälje kommun vid en eventuell 
avtalsförlängning om ett år eller mer aviserat en kostnad om 600 000 kronor för 2020. Med SMOHF som 
utförare ingår arbetet enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter i medlemsavgiften, 
även det administrativa arbetet som Nynäshamns kommun tidigare har hanterat med egna medel 
övergår till SMOHF. Just nu står socialförvaltningen själv för myndighetsutövandet tills ett nytt avtal är 
upprättat, efter att socialförvaltningen fått ett beslut om vilken aktör det är som ska hantera tjänsten kan 
de upprätta ett avtal och en kontinuitet i övergångsförfarandet kan då vidmakthållas. 

                                                
1 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 2019-11-
11 
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§ 27/20 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det vid ett överlämnande av myndighetsansvaret till SMOHF är lämpligt att anta 
SMOHFs taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter. Dessa avgifter ska hanteras enligt 
självkostnadsprincipen2, det vill säga att inget överskott från avgifterna ska uppkomma. Att inte anta 
taxan vid ett överlämnande innebär att självkostnadstäckningsgraden påverkas och att kommunen kan få 
betala den mellanskillnad som uppkommer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
________ 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
2019-11-11.pdf 
Bilaga Beslut - Kf § 231 2019-12-12 - Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskydds förbunds arbete enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 
Bilaga Överflyttning av myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om 
tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Bilaga Bilaga 2 Taxa SMOHF 2020.pdf 
Bilaga Bilaga 1 Taxa Södertälje kommun 2020.pdf 
Bilaga Beslut SON § 7 - Taxa för Nynäshamns kommun.pdf 
 

Kopia: Akten 
 
 
 
 
  

                                                
2 Kommunallag (2017:725) 6 § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
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§ 28/20  Dnr KS/2014/0238/880-19 

Förlängd giltighetstid för biblioteksplan till 2020-12-31 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 
för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020. 

Ärendet 
Bibliotekslagen (2013:801) innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 
biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, exempelvis folkbibliotek och 
skolbibliotek. Ändamålet med dessa bibliotek är att de ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens 
ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
 
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den senast gällande 
biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016-2019 och beslutades av kommunfullmäktige 
den 11 maj 2016, § 95. Endast kommuner som har upprättat en biblioteksplan får beviljas bidrag enligt 
förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår, genom ett ordförandebeslut daterat den 6 februari 2020, att 
kommunfullmäktige ska förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019 till 
och med den 31 december 2020. Av beslutet framgår att verksamheten inte har kunnat prioritera en 
revidering av biblioteksplanen på grund av oförutsedda händelser i form av översvämningar och 
efterföljande ombyggnationer i bibliotekets lokaler. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att den 
tidigare planens giltighetstid förlängs så att nämnden kan söka medel från Kulturrådet.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens förslag, och föreslår 
därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för 
Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med 31 december 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 
för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020. 

Föredragning 
Avdelningschef barn- och utbildningsförvaltningen Agneta Ström Granlund föredrar ärendet.  
_______ 
 
Kopia: Akten 
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§ 29/20  Dnr KS/2019/0536/060-2 

Svar på motion - Gång- och cykelplan för Nynäshamns 
kommun 2011 bör uppdateras 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Ärendet 
Motionen föreslår att Gång och cykelplan för Nynäshamns kommun bör uppdateras snarast möjligt då 
planen senast reviderades 2011. Detta bör göras för att öka användningen av cykel samt göra det lättare 
och locka fler till att cykla eller promenera.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser också ett behov av att uppdatera gång- och cykelplanen men även kommunens andra 
trafikstrategiska dokument. 2019 påbörjades arbetet med att uppdatera samtliga trafikstrategiska 
dokument som finns idag samt att slå ihop dem till ett. Arbetet fortsätter nu under 2020. Syftet med 
planen är att den ska fungera som planeringsunderlag, ge en bättre överblick över trafikfrågorna samt 
styra utvecklingen i riktning mot ett hållbart transportsystem.  
 
Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål antogs av kommunfullmäktige 2018, vilka har hög relevans 
för trafik- och mobilitetsplanen i stort men också specifikt för frågor som berör gång och cykel. För att 
uppnå netto-nollutsläpp till 2045 som kommunens klimat- och miljömål anger är det nödvändigt med en 
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Målen anger bland annat att: 
 

• 2.1 Andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel för gång, 
cykel och kollektivtrafik (jämfört med 2015).  

• 2.2 Kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all planering och 
bebyggelse.  

• 2.3 All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt Nynäshamn till 
2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn till 2045.  

Trafik- och mobilitetsplanen ska utgå ifrån kommunens klimat- och miljömål, men också mål på regional 
och nationell nivå. Planen ska vara en trafikslagsövergripande strategi med fokus på ett hållbart 
transportsystem. Målet med planen är att säkerställa att ett hållbarhetsperspektiv råder inom områdena 
trafik, mobilitet och parkering när det gäller befintlig bebyggelse, nyexploateringar och generellt kring 
kommunens utveckling.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad. 
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§ 29/20 
 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 
Ordförande Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till motionen och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
_______ 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Motion - Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun bör uppdateras.pdf 
 
Kopia: Akten 
 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 12 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30/20  Dnr KS/2019/0294/061-5 

Svar på medborgarförslag - Politikervecka - Lokalpolitik i 
Nynäshamn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande inrättandet av en politikervecka i Nynäshamns kommun. 
Anledningen till förslaget är att Nynäshamns kommun enligt förslagsställaren idag saknar politikervecka, 
en lokalpolitikscen och en fast punkt. Omvärldsbevakning samt utvärdering av Kafé fullmäktige som 
förvaltningen gjort visar att intresset hos medborgarna för att träffa politiker och ställa frågor är liten 
både hos Nynäshamns kommuns medborgare och i Sverige generellt. I Nynäshamn har medborgare 
möjligheten att träffa lokala politiker under Skärgårdsmarknaden, det finns därför redan en 
återkommande lokalpolitikerscen i kommunen. Utifrån att det finns ett tillsynes litet intresse för en 
politikervecka både lokalt och nationellt, samt att det årligen i Nynäshamn redan arrangeras en 
verksamhet där medborgarna har möjlighet att ställa frågor till förtroendevalda politiker, så är 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

Ärendet 
Medborgarförslaget har skickats ut på remiss till de politiska partierna som finns representerade i 
Nynäshamns kommun, detta för att se om det finns ett politiskt intresse av en politikervecka. Sorundanet 
Nynäshamns kommunparti var det parti som besvarade remissen; de var inte intresserade av en 
politikervecka, utan de anser att medborgares insyn i det politiska arbetet blir bättre om det sker genom 
lättillgängliga och öppna handlingar och möten. 
 
Nynäshamns kommun har tidigare arrangerat en variant av en fast lokalpolitikscen kallad ”Kafé 
fullmäktige”. Allmänheten bjöds på fika samtidigt som de fick möjlighet att ställa frågor till politikerna. 
Under 6 månader år 2018 var kaféet öppet i en timme i anslutning till kommunfullmäktigesammanträden. 
Vid utvärderingen av verksamheten konstaterades det att det har varit väldigt få personer från 
allmänheten som deltagit i verksamheten, detta trots informationsspridning i lokaltidning, 
Nynäshamnsposten, på kommunens hemsida och på kommunens Facebooksida. Förvaltningen ansåg att 
utan besökare från allmänheten är det svårt att motivera den demokratiska vinsten med verksamheten. 
Förvaltningen tog inget eget ställningstagande i fråga om man ska fortsätta driva Kafé fullmäktige, men 
för att minimera arbetsinsatsen och kostnaderna för verksamheten förespråkade 
förvaltningen att träffar liknande Kafé fullmäktige bör bedrivas i samband fullmäktigesammanträdet i 
Nynäshamn3.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att avsluta projektet Kafé fullmäktige samt att låta 
kommunfullmäktiges presidium vid lämpliga tillfällen bjuda in förtroendevalda och kommuninvånare till 
öppna träffar i syfte att skapa intresse eller öka kunskapen inom utvalda områden4. Kafé fullmäktige 
kostade 3250 kronor per tillfälle vilket belastade fullmäktiges budget5. Att arrangera en politikervecka  
                                                
3 Tjänsteskrivelse: Utvärdering av Kafé fullmäktige samt förslag till alternativ för fortsatt verksamhet.  
4 Beslut kommunfullmäktige 2019-05-16 §89 
 
5 Tjänsteskrivelse: Utvärdering av Kafé fullmäktige samt förslag till alternativ för fortsatt verksamhet.  
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kommer innebära en kostnad i form av ersättning till de politiker som deltar, exempelvis ersättning för 
förlorad arbetsinkomst6. Om en politiker från varje parti som är representerat i Nynäshamns 
kommunfullmäktige deltar i 8 timmar per dag under veckans 7 dagar kan det innebära 560 
ersättningsberättigade timmar, den ersättningsberättigade tiden är därav större vid en politikervecka än 
vid kontinuerliga träffar i samband med Kafé fullmäktige. 
 
En omvärldsbevakning har genomförts för att se vilka andra kommuner som har haft en politikervecka 
eller politikerdagar under de senaste åren och hur utfallet av de dagarna har sett ut.  
Två kommuner hade haft lokala politikerdagar liknande det som förslagsställaren efterfrågar under de 
senaste fem åren; Aneby kommun och Västerviks kommun. I Aneby kommun arrangerade Aneby 
näringslivsförening tre politikerdagar under 2017 och 2018. Syftet med politikerdagarna var att engagera 
medborgarna inför valet 2018. År 2017 hade politikerdagarna 10-40 besökare per dag, år 2018 hade de 
en dag med endast lokalpolitik och då var det 50-60 besökare. De valde att inte fortsätta 2019 då 
bedömningen var att det skulle vara svårt att engagera medborgarna eftersom det var en bra bit till 
nästa val. I Västerviks kommun arrangerade ett externt företag ”politikerdagarna” under 2016, 2017 och 
2018. År 2016 och 2017 var det en hel vecka och år 2018 bestod det av två lördagar. År 2019 
arrangerades inga politikerdagar på grund av ett tillsynes litet intresse från medborgarna. 
 
Slutligen har en översyn gjorts för att se om det redan finns en verksamhet i Nynäshamns kommun som 
erbjuder en lokalpolitikscen och som sker på en fast punkt. I Nynäshamn arrangeras årligen 
Skärgårdsmarknaden, under den dagen finns lokala politiker på plats och medborgarna har möjlighet att 
ställa frågor. Kommunfullmäktige har också 2019-05-16 § 89 beslutat att presidiet vid lämpliga tillfällen 
får bjuda in kommuninvånare till öppna träffar med förtroendevalda i syfte att skapa intresse eller öka 
kunskapen inom utvalda områden. Det finns därmed redan alternativa sätt för medborgarna att träffa de 
förtroendevalda. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga Beslut - Kf § 89 2019-05-16 - Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ för fortsatt 
verksamhet.pdf 
Bilaga Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ för fortsatt verksamhet 
Bilaga Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun - uppdaterad 2019-02-
12.docx 
 

Skickas till: 
Förslagsställaren 
De politiska partierna 
Akten 

                                                
6 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun, rev. 1 januari 2019. §2. 
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§ 31/20  Dnr KS/2019/0468/061-3 

Yttrande över medborgarförslag om att bygga en simhall 
på Lövhagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag föreslår att kommunen ska bygga en simhall på Lövhagen. Förvaltningen tar med 
sig synpunkten i det kommande arbetet om simhallens placering.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten, KF § 185/2019, över ett medborgarförslag. I 
medborgarförslaget föreslås att kommunens kommande simhall bör byggas i Lövhagen. Motivet är 
platsens historia som friluftsområde samt att det hoppas ge en nytändning till det friluftsliv som idag 
finns i Lövhagen. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunen har idag en simhall i Ösmo som är under renovering på grund av fuktproblematik. Flera 
utredningar visar på skador i simhallen och kommunens generella uppskattning är att den har en livstid 
om ca tio år kvar. Det innebär, givet att kommunen vill behålla en simhall, att en ny simhall bör vara på 
plats inom tio år.  
 
Att bygga en simhall är en jättestor investering och det tar lång tid. Tanken är att kommunen i år ska 
inleda arbetet med planeringen av nästa simhall. En viktig del i det arbetet är just placeringsfrågan. I 
kommunens lokalförsörjningsplan för år 2020 föreslås att frågan börjar utredas under 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit ett steg i den här riktningen, KSAU § 258/2019. Medborgar-
förslagets synpunkt blir en del i det arbetet.  
 
Med detta tackar förvaltningen för inspelet och föreslår att kommunstyrelsen anser medborgarförslaget 
vara besvarat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 
_____ 
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Beslutsunderlag 
Bilaga Beslut - Kf 2019-11-13 § 185.5 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Bilaga Medborgarförslag - Att kommunen bygger en simhall på Lövhagen.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§ 32/20  Dnr KS/2019/0507/061-3 

Yttrande över medborgarförslag om ny simhall i Ösmo 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten, KF § 222/2019, över ett medborgarförslag. I 
medborgarförslaget föreslås att kommunens kommande simhall bör byggas på den plats där 
Vanstaskolan idag är placerad.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunen har idag en simhall i Ösmo som är under renovering på grund av fuktproblematik. Flera 
utredningar visar på skador i simhallen och kommunens generella uppskattning är att den har en livstid 
om ca tio år kvar. Det innebär, givet att kommunen vill behålla en simhall, att en ny simhall bör vara på 
plats inom tio år.  
 
Att bygga en simhall är en väldigt stor investering och det tar lång tid. Tanken är att kommunen i år ska 
inleda arbetet med planeringen av nästa simhall. En viktig del i det arbetet är just placeringsfrågan. I 
kommunens lokalförsörjningsplan för år 2020 föreslås att frågan börjar utredas under 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit ett steg i den här riktningen, KSAU § 258/2019. Medborgar-
förslagets synpunkt blir en del i det arbetet.  
 
Med detta tackar förvaltningen för inspelet och föreslår att kommunstyrelsen anser medborgarförslaget 
vara besvarat.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga Beslut - § 222.1 2019-12-12 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Bilaga Medborgarförslag - Att den simhall som beräknas vara klar 2030 planeras där Vanstaskolan 
ligger.pdf 

Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 33/20  Dnr KS/2009/0265/259-46 

Utbyggnad av Vansta företagsområde - 
samhällsbyggnadsprojektet pausas 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
Utbyggnaden av Vansta företagsområde skjuts upp tillsvidare, projektet ges prioritet 4 och status vilande 
i kommunens gemensamma prioriteringslista för samhällsbyggnadsprojekt. Upparbetade kostnader om 
4,5 miljoner kronor tas av Kommunstyrelsens ej fördelade medel för 2020 och belastar 2020 års resultat 
samt att beslutade investeringsmedel för projektet stryks.  
 
Särskilt yttrande 
Patrik Isestad (S) avger ett särskilt yttrande, bilaga B. 

Reservationer 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Inger Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Patrik Isestads yrkande.  

Sammanfattning 
Kommunen har ett pågående samhällsbyggnadsprojekt, utbyggnad av Vansta företagsområde. Inom 
företagsområdet finns idag en privat skola belägen på en fastighet som är detaljplanelagd för 
industriändamål. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att påbörja en detaljplaneändring för att 
möjliggöra skolverksamheten på fastigheten där skolan idag är lokaliserad. Det finns därför osäkerheter 
kring vilka konsekvenser en eventuell detaljplaneändring kan få för lämpligheten att utveckla övriga delar 
av Vansta företagsområde i enlighet med befintliga detaljplaner. Samtidigt har förväntad kostnad för 
utförande av utbyggnaden förändrats och överstiger kalkyler i tidigare kostnadsbedömningar och beslut. 
Förvaltningen önskar därför skjuta upp arbetet i projektet tills detaljplanearbetet är avslutat och den 
politiska inriktningen för området är satt.  
 
Denna tjänsteskrivelse har behandlats i samråd med Samordningsgruppen för 
Samhällsbyggnadsprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
Utbyggnaden av Vansta företagsområde skjuts upp tillsvidare, projektet ges prioritet 4 och status vilande 
i kommunens gemensamma prioriteringslista för samhällsbyggnadsprojekt. Upparbetade kostnader om 
4,5 miljoner kronor tas av Kommunstyrelsens ej fördelade medel för 2020 och belastar 2020 års resultat 
samt att beslutade investeringsmedel för projektet stryks.  
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
Utbyggnaden av Vansta företagsområde skjuts upp tillsvidare, projektet ges prioritet 4 och status vilande 
i kommunens gemensamma prioriteringslista för samhällsbyggnadsprojekt. Upparbetade kostnader om 
4,5 miljoner kronor tas av Kommunstyrelsens ej fördelade medel för 2020 och belastar 2020 års resultat 
samt att beslutade investeringsmedel för projektet stryks.  

Föredragning 
Projektledare Adam Andersson föredrar ärendet.  

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar återremiss, bilaga A till protokollet. 
Patrik Isestad (S) yrkar återremiss. 
 
Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till återremissyrkandet. 
 
Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 1 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) yrkande om återremiss 
och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissyrkandet. 

Proposition 2 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget.  
______ 
 
Skickas till: 
Akten  
Planeringschef  
Mark- och exploateringschef  
Ekonomichef  
VA-chef  
Stadsmiljöchef 
 
 
  



 

 

 

Till kommunstyrelsens  

sammanträde 2020-02-20 

 

 

Västerby  2020-02-20 

Yrkande beträffande Utbyggnad av Vansta företagsområde - samhällsbyggnadsprojektet 
skjuts upp 

 

Enligt förvaltningens förslag till beslut ska utbyggnaden av Vansta företagsområde skjutas upp, projektet 
ska ges prioritet 4 och status vilande. Upparbetade kostnader om 4,5 miljoner kronor tas av 
Kommunstyrelsens ej fördelade medel för 2020 och belastar 2020 års resultat samt att beslutade 
investeringsmedel för projektet stryks.  

 

I ärendets sammanfattning står det om osäkerheter kring vilka konsekvenser en eventuell 
detaljplaneändring kan få för lämpligheten att utveckla övriga delar av Vansta företagsområde i enlighet 
med befintliga detaljplaner. I detaljplanen där den fristående skolan är lokaliserad, finns det redan 
begränsningar i form av att bullrande verksamhet inte tillåts. Detta beror inte på skolan utan på 
närliggande bostäder.  

 

Vi yrkar på återremiss för att följande fakta ska redovisas:  

 

● Vilka är osäkerheterna kring konsekvenserna som det hänvisas till ovan? 
● Hur långt har man kommit för en ändring av detaljplanen för att tillåta skola? 
● Vilken är den detaljerade tidsplanen för ändring av detaljplanen för att tillåta skola?   

 

Med ovanstående argument, yrkar vi återremiss på ovanstående ärende. 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt ledamot i kommunfullmäktige 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

 



 
     2020-02-20 

 

Särskilt yttrande 12/20 

Ärende: 12/20 Ekonomisk bedömning för genomförande av 
utbyggnad Vansta företagsområde. 
 

Socialdemokraterna röstade på avslag gällande förvaltningens och minoritetsstyrets förslag 
om att Vansta företagsområde skjuts upp tillsvidare.  

I dag finns ett antal mindre områden för verksamheter och arbetsplatser runt om de olika 
kommundelarna. När hamnen i Norvik står färdig den 2: maj, 2020 beräknas efterfråga på såväl större 
verksamhetsområden där exempel logistikföretag kan etablera sig samt även verksamhetsområden 
där mindre företag kan växa och utvecklas.  

Vansta företagsby är ett sådant område som företag idag efterfrågar och saknar. Det behöver därför 
skapas verksamhetsområden där företag med viss inriktning kan samlas som exempel 
livsmedelsföretag, serviceföretag till bygg och fastighetssektorn samt även kontorsverksamhet.    

De kartläggningar som gjorts av kommunen bland företagarna i Nynäshamns kommun påvisar ett 
starkt behov av verksamhetsmark och företagarorganisationerna har varit mycket tydliga att 
verksamhetsmark behöver prioriteras. Förutsättningarna för att skapa ett nytt och modernt 
verksamhetsområde vid Vansta företagsby behöver därför prioriteras och färdigställas. 

Den argumentation mot  företagsutveckling i Nynäshamns kommun som framförs i ärendet om att 
skjuta upp genomförandet av Vansta företagsby är skadligt för näringslivsklimatet. Arbetet med att ta 
fram en detaljplan för Vansta företagsby samt friskolan i området är förenligt med varandra och står 
inte i konflikt med varandra.  

Mot bakgrund av att Vansta verksamhetsområde ska vara självfinansierande och att ändring av 
detaljplan för Binomen inte står i motsats till ett verksamhetsområde yrkade socialdemokraterna 
avslag på förslaget från förvaltningen och minoritetsstyret förslag att skjuta upp detaljplanen. 
Nynäshamns kommun behöver verksamhetsmark för ett levande företagsklimat.  

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

 

Patrik Isestad 

Kommunalråd i opposition.  



 

 
PROTOKOLL        Sida 19 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34/20  Dnr KS/2019/0397/341-2 

Information om VA-avdelningens bedömning gällande ny 
exploatering på mark känslig för grundvattenpåverkan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

Ärendet 
Nya skyddsföreskrifter har trätt i kraft för Gorrans vattenskyddsområde i Sorunda. De nya föreskrifterna 
är starkare än tidigare. Vattentäkten har hög kvalitet och pekas i den regionala vattenförsörjningsplanen 
för Stockholms län ut som en betydande vattentillgång med hög regional prioritet. Samtidigt finns ett 
exploateringstryck i området. Med anledning av detta beställde VA-avdelningen under 2019 en riskanalys 
för vattentäkten. Analysen innehåller bland annat en känslighetskarta som visar på hög eller extrem 
känslighet i merparten av området. VA-avdelningen har författat ett PM, bilaga 1, som sammanfattar 
riskbilden och avdelningens bedömning.  
 
VA-avdelningen bedömer att ingen ny exploatering bör tillkomma i det primära vattenskyddsområdet eller 
i områden med hög eller extrem känslighet mot föroreningar, samt att exploatering i möjligaste mån bör 
undvikas i övriga delar av vattenskyddsområdet. Med ny exploatering avses att bostäder eller industriell 
verksamhet tillkommer genom nya detaljplaner. Man anser vidare att dessa principer ska arbetas in i 
översiktsplanen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar VA-avdelningens bedömning om vikten av att skydda grundvattentäkten. Gorrans 
grundvattentäkt är av stor betydelse för att kunna trygga kommunens långsiktiga vattenförsörjning.  
 
Vattenskyddsområdet täcker stora delar av kommunens tredje största tätort Sunnerby/Spångbro. Orten 
är en viktig utvecklingsort i översiktsplaneringens ortsstruktur – både i befintlig ÖP och i de förslag till 
ortsstruktur som arbetats fram i och med revideringen av ÖP. Det finns dock möjligheter att bygga 
bostäder och verksamheter i nära anslutning till den befintliga tätorten men utanför 
vattenskyddsområdets primära zon. 
 
Förvaltningen avser att undersöka möjliga vägar att trygga grundvattentäkten och samtidigt möjliggöra 
utveckling i området. Förvaltningen avser att återkomma till kommunstyrelsen med alternativa 
beslutsförslag i frågan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

Föredragning 
Samhällsplanerare Albin Törnberg och projektledare VA-avdelningen Malin Qviberg föredrar ärendet. 
_______ 
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Beslutsunderlag 
Bilaga MSN-2019-2073-341-1 VAs bedömning av exploatering inom mark känslig för 
grundvattenpåverkan 1002740_1_0.DOCX 
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§ 35/20  Dnr KS/2019/0338/214-8 

Planbesked för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 i 
Nynäshamn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 enligt 5 kap. 5 §, 
plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL). 

Jäv 
Bengt-Göran Pettersson (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Särskilt yttrande  
Theresia Bergendahl (C) avger ett särskilt yttrande, bilaga C.  

Ärendet 
En av fastighetsägarna har ansökt om planbesked för fastigheterna Plogen 4, Plogen 5, Plogen 6 och 
Plogen 11. Fastigheterna är belägna i Hammarhagens industriområde. De fyra fastigheterna ligger i den 
östra delen av området, mot riksväg 73. Sökanden vill ha en ny plan som tar bort prickmark, det vill säga 
bebyggelsefritt område, mot väg 73, samt minskar prickmarken mot Åkervägen.  
 
Fastigheterna tillhör stadsplan 202, upprättad 1980, och är planlagda för småindustri.  
 
Ärendet har beretts i samråd med kommunens samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Planbeskedet har behandlats av kommunstyrelsen den 2019-10-24. Då återremitterades ärendet med 
följande motivering: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att då det framkommit uppgifter om att det dels inte ska vara möjligt att söka 
planbesked för fastigheter tillhöriga andra och att dessa därutöver inte heller verkar vara tillfrågade, kan 
ansökan inte anses vara komplett varför ärendet återremitteras för att utreda dessa och eventuellt andra 
frågetecken i ärendet. 
 
Förvaltningen har kontaktat sökanden för att få en komplettering. En sådan har inkommit till kommunen i 
december 2019.  

Förvaltningens bedömning 
Väg 73 är Nynäshamns infartsled och utgör ett betydande allmänt intresse för både kommunen och 
regionen. Vägen är ett riksintresse och ska skyddas enligt Miljöbalken 3 kap. 8 §. När Norviks hamn 
öppnar under 2020 växer vägens betydelse ytterligare, samtidigt som trafikmängderna ökar avsevärt. 
Kommunens långsiktiga vilja är att få till fyra filer även på återstående delar av vägen. Förvaltningen 
anser därför att ingen ny bebyggelse bör planläggas på ett sådant sätt att den kan hota vägens funktion 
eller möjligheterna att utvidga vägen.  
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§ 35/20 
 
Farligt gods  
I anslutning till vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods är det särskilt viktigt att 
planläggning sker med hänsyn till människors säkerhet och hälsa. Riksväg 73 är en primär transportled 
för farligt gods. Antalet transporter på sträckan kommer att öka när hamnen i Norvik tas i bruk.  
Länsstyrelsen i Stockholm anger i riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods (se bilaga) att ”Intill primära transportleder för farligt gods ska det finnas ett 
bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter.” Undantag ges för obemannade drivmedelsstationer, 
då dessa är målpunkter för farligt gods.  
 
I det aktuella planområdet är avståndet betydligt mindre än 25 meter. Befintliga byggnader med tillfälligt 
bygglov ligger som närmast cirka 12 meter från vägkanten. 
§ 14/20 
 
Trafikverket  
Kommunen har från Trafikverket begärt ett yttrande i ärendet. Yttrandet, daterat den 2019-09-20, 
återfinns som bilaga till planbeskedet. Trafikverket framför sammanfattningsvis att:  
 
- Trafikverket anser att nuvarande detaljplanegräns bör fortsätta gälla.  
 
- Vid upprättande av detaljplan intill primär riksväg med en hastighet satt till 80/km ska ett byggnadsfritt 
avstånd om 25 meter från vägens beläggningskant säkerhetsställas. I de fall undantag från ovanstående 
avstånd kan bli aktuellt måste beslut föregås av tekniska utredningar som visar att Trafikverkets behov 
säkerställs.  
 
- Om nuvarande prickmark tas bort kommer inte säkerhetszonen om 8 meter säkerhetsställas i den norra 
delen av planområdet. Trafikverket anser att avståndet ska hållas.  
 
- Gällande säkerhetsavstånd till transportleder för farligt gods hänvisar Trafikverket till Länsstyrelsen.  
 
- Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av 
kommunal planering inte ska placeras i Trafikverkets vägområde.  
 
Samlad bedömning  
Förvaltningen bedömer med anledning av ovanstående att det varken är möjligt eller önskvärt att ta bort 
prickmarken mot väg 73. En sådan planändring skulle minska möjligheterna att utveckla och bredda 
vägen framöver. Dessutom skulle den innebära att kommunen bortser från säkerhetsavstånden mot 
transportleder för farligt gods, vilket kan medföra risker för människors liv och hälsa.  
 
Planändringen skulle vidare med mycket stor sannolikhet överprövas av Länsstyrelsen. För 
fastighetsägaren kan det innebära stora utgifter för upparbetade kostnader i planarbetet trots utebliven 
förändring av detaljplanen. Förutom kostnader för fastighetsägaren skulle det även innebära att 
kommunen lägger personalresurser på ett arbete som med stor sannolikhet inte leder till något resultat.  
 
Därmed förordar förvaltningen att kommunstyrelsen svarar negativt på förfrågan om planbesked. 
Förvaltningens bedömning i ärendet har inte förändrats efter den senaste behandlingen av ärendet.  
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§ 35/20 
 
Övrigt  
Avgift för positivt planbesked 15 000 kr  
Avgift för negativt planbesked 15 000 kr  
Beslutet går inte att överklaga, enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 enligt 5 kap. 5 §, 
plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL). 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) och Donald Löfving (SD) yrkar att kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked. 
 
Theresia Bergendahl (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) med fleras yrkande. 

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) 
med fleras yrkande att ge ett positivt planbesked och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
Patrik Isestads yrkande.  
______ 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Beslut - Ks § 305 2019-10-24 - Planbesked för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 i Nynäshamns 
stad 
Bilaga Ansökan om planbesked - Plogen 4,5,6,11.pdf 
Bilaga Bilaga Komplettering av ansökan om planbesked - Plogen 4,5,6,11.pdf 
Bilaga Bilaga Planritning - Plogen 4,5,6,11.pdf 
Bilaga Fakta 2016-6 Riktlinjer för planläggning – farligt gods.pdf 
Bilaga Bilaga - MSN-2011-0424-212-134 Riskstrategi för Nynäshamns stad.pdf 
Bilaga Presentation om planbesked och riskavstånd.pdf 
Bilaga Komplettering - fullmakt, namnförtydligande - Ansökan om planbesked Plogen 4,5,6,11.pdf 
Bilaga Ritning - Hammarhagens industriområde, Kvarnängens industriområde.pdf 
Bilaga Generalfullmakt.pdf 
Bilaga Komplettering - Ansökan om planbesked.pdf 
Bilaga Bilaga - Komplettering ansökan om planbesked, generalfullmakt, detaljplan.pdf 
Bilaga Generalfullmakt Nynäs gods.pdf 
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§ 35/20 

Skickas till 
Sökanden  
Akten 
Planeringschef 
MSN 
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§ 36/20  Dnr KS/2018/0179/259-4 

Markanvisningstävling Nickstahöjden - fördröjd 
projektstart 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Markanvisningstävlingen för Nickstahöjden fördröjs och projektstart beräknas första kvartalet 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-04-25 att tävlingen skulle utlysas i slutet av 2019 och att 
tävlingsmomentet skulle starta i början av 2020. På grund av att andra större projekt har prioriterats upp 
föreslår nu förvaltningen att tävlingen förskjuts till 2021. 

Ärendet 
Området mellan Backlura och Nynäsgård station består av en skogsbacke och en öppen plats med bland 
annat en fotbollsplan. Området upplevs som otryggt under delar av dygnet och åtskiljer lägenhetshusen 
vid Backlura från stationen och villaområdet på andra sidan spåret. Kommunen äger merparten av 
marken. 
 
Förvaltningen har föreslagit en markanvisningstävling för att få in kreativa helhetslösningar för området. 
Tävlingsförslagen skulle behöva svara på hur man kan skapa bostäder av kvalitet samtidigt som man ger 
bra och trygga vägar mellan stationen och backlura samt tillför en god gestaltning till denna plats som är 
en entré till staden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-04-25 att projektet skulle starta i slutet av 2019 och tävlingen 
utlysas i början av 2020.  
 
Kommunen har idag en historiskt hög planberedskap, med runt 2000 bostäder i färdiga detaljplaner. 
Drygt hälften av dessa finns i Nynäshamns stad. Däremot saknas detaljplaner för andra funktioner, bland 
annat företagsmark, verksamhetsfastigheter och olika typer av specialbostäder. Planprojekt med sådana 
funktioner har också beslutats på senare tid, i flera fall med hög prioritering. Det handlar bland annat om 
markanvisningstävlingen för seniorbostäder vid Hacktorp, detaljplanering för skola i Vansta 
industriområde samt några planer för nya eller utbyggda industriområden. Det stora projektet för 
planläggning i centrala och södra Ösmo kommer tillskapa ytterligare bostäder i planberedskap.  
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser fortfarande att projektet är angeläget. Markanvisningstävlingar är dock relativt 
tidskrävande och innebär också en viss tidig investering från kommunens håll. Med tanke på de många 
samhällsbyggnadsprojekt som är igång och har hög prioritering, samt de snäva budgetramarna för egna 
projekt, anser förvaltningen att markanvisningstävlingen vid Nickstahöjden kan skjutas fram ett drygt år, 
med beräknad projektstart i början av 2021 och utlyst tävling sommaren 2021.  
Bostadsmarknaden de kommande åren är svårt att bedöma, men det har skett en viss avmattning i 
byggtakten det senaste året. Om en inbromsning sker kan tävlingsprojektet, möjligen med intern 
planläggning av delar av området, vara ett bra projekt att förbereda i ett svalare konjunkturläge.  
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§ 36/20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Markanvisningstävlingen för Nickstahöjden fördröjs och projektstart beräknas första kvartalet 2021. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Markanvisningstävlingen för Nickstahöjden fördröjs och projektstart beräknas första kvartalet 2021. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förslaget. 
 
Donald Löfving (SD) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.  
 
______ 
 
Skickas till: 
Planeringschefen 
Akten 
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§ 37/20  Dnr KS/2020/0078/373-2 

Remiss om förnyad nätkoncession för befintlig 24kV-
ledning i Nynäshamn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet i bilaga 1 som sitt svar på remissen. 

Sammanfattning 
Energimarknadsinspektionen har begärt ett yttrande från kommunen angående en förnyad nätkoncession 
för en befintlig kraftledning i Nynäshamn.  

Ärendet 
Energimarknadsinspektionen har begärt ett yttrande från kommunen angående en ansökan om förnyad 
nätkoncession för en befintlig kraftledning i Nynäshamn. Det handlar om en 24 kV-ledning i Nynäshamns 
stad, se karta i figur 1. 
 
Förvaltningen har begärt ett yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i frågan, som utgjort 
underlag för samrådsyttrandet.  
 
På grund av den stora mängden underlag ligger endast samrådshandlingen bifogat detta 
tjänsteutlåtande. Övriga 17 bilagor finns att hämta på https://www.ei.se/sv/for-
energikonsument/el/Elnat/for-dig-som-berors-av-en-kraftledning/pagaende-arenden-om-att-fa-bygga-
kraftledning/pagaende-arenden-2017/arende-2017-102742/ eller via länken i missivet.  

Förvaltningens bedömning 
Ledningen strider inte mot befintliga detaljplaner. Kommunstyrelseförvaltningen påpekar i yttrandet att 
det är viktigt att den förnyade nätkoncessionen inte på något sätt hindrar utveckling av seniorbostäder 
vid Hacktorpsängen. Denna synpunkt framfördes även av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I 
övrigt har förvaltningarna inget att erinra.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet i bilaga 1 som sitt svar på remissen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet i bilaga 1 som sitt svar på remissen. 
_____ 

https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/for-dig-som-berors-av-en-kraftledning/pagaende-arenden-om-att-fa-bygga-kraftledning/pagaende-arenden-2017/arende-2017-102742/
https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/for-dig-som-berors-av-en-kraftledning/pagaende-arenden-om-att-fa-bygga-kraftledning/pagaende-arenden-2017/arende-2017-102742/
https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/for-dig-som-berors-av-en-kraftledning/pagaende-arenden-om-att-fa-bygga-kraftledning/pagaende-arenden-2017/arende-2017-102742/
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§ 37/20 

Beslutsunderlag 
Bilaga Yttrande över ansökan om förnyad nätkoncession för kraftledning i Nynäshamns stad.docx 
Bilaga Angående_ 2017-102742.msg 
Bilaga Begäran om yttrande till Nynäshamns kommun.pdf 
Bilaga MSN-2019-2026-214-1 Planområdesgräns del av Nynäshamn 2.154 ...pdf 
Bilaga 05_Bilaga_1_Samradshandling_2017_102742(2).pdf 
Bilaga Yttrande från msf till ksf.docx 
 
Skickas till: 
Energimarknadsinspektionen  
MSN 
Akten 
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§ 38/20  Dnr KS/2019/0460/060-3 

Svar på motion gällande Hållbart byggande Regler och 
riktlinjer för byggande i Nynäshamn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 
Emma Solander (MP) har lämnat in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska uppdatera och 
skärpa kraven och rekommendationerna i styrdokumentet Hållbart byggande Regler och riktlinjer för 
byggande i Nynäshamn.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med motionären om att det föreligger ett behov av uppdaterade 
riktlinjer för hållbart byggande i kommunen. Förvaltningen har redan påbörjat ett arbete med 
framtagande av riktlinjer för hållbart byggande och bedömer därmed motionen som besvarad.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har till sitt yttrande även inhämtat synpunkter från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Av yttrandet framgår att nämnden inte har något att tillägga i detta skede. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framför dock ett önskemål om att det färdiga dokumentet 
angående riktlinjer för hållbart byggande remitteras till nämnden för yttrande. 

Ärendet 
Emma Solander (MP) har lämnat in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska uppdatera och 
skärpa kraven och rekommendationerna i styrdokumentet Hållbart byggande Regler och riktlinjer för 
byggande i Nynäshamn. Bakgrunden till förslaget är att dokumentet är från 2013 och att mycket har hänt 
sedan dess inom den hållbara utvecklingen i samhället.  

Hållbart byggande  
Att bygga hållbara samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. För att 
kunna skapa ett hållbart samhälle krävs en helhetssyn i stadsplaneringen där resurshushållning, god 
arkitektur och tekniskt nytänkande är självklara delar.  
 
Nynäshamns kommun växer och utvecklas inom många områden. Intresset för ledig mark, fler bostäder 
och möjlighet att etablera och utöka verksamheter är stort. För att säkerställa att kommunen utvecklas 
på ett hållbart sätt krävs tydliga riktlinjer som gör hållbarhet till en naturlig del i varje byggprojekt.  
 
Nynäshamns kommun har sedan 2013 ett dokument med regler och riktlinjer för hållbart byggande. 
Syftet med dokumentet är att samla och tydliggöra de regler och riktlinjer för hållbart byggande som 
kommunen beslutat om i olika styr-, policy- och plandokument.  
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§ 38/20 

Förbud mot särkrav 
Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet enligt plan- och bygglagen att ställa så kallade kommunala 
särkrav vid nybyggnation. Detta innebär i korthet att när en kommun som myndighet tillämpar plan- och 
bygglagen så får de inte ställa egna krav på de som bygger (exempelvis gällande energianvändning) 
utöver de bestämmelser som finns i Boverkets byggregler på de som bygger. Särkrav kan endast ställas 
när kommunerna själva agerar byggherre eller vid marköverlåtelse som inte är förknippad med 
genomförande av detaljplan. 
 
I Nynäshamns kommuns nuvarande styrdokument för hållbart byggande anges flera tekniska särkrav. 
Mot bakgrund av ovanstående är dessa krav utan verkan i de fall då kommunen agerar som 
myndighetsutövare, exempelvis vid genomförande av detaljplaner.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.  
_______ 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Protokollsutdrag MSN§326/19 2019-12-03 - Yttrande över remiss 
Bilaga TJ - Protokollsutdrag MSN§326/19  2019-12-03 - Yttrande över remiss 
Bilaga Motion - Hållbart byggande - Regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamn.pdf 
Bilaga Hållbart byggande Regler och riktinjer för byggande i Nynäshamn.pdf 
 
Kopia: Akten 
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§ 39/20  Dnr KS/2019/0053/434-31 

Svar på remiss - Ansökan om skottlossningstillstånd, 
kyrkogården Nynäshamn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till Polismyndigheten. 

Ärendet 
Polisen har begärt in ett yttrande gällande tillstånd för skottlossning på Nynäshamns kyrkogård för 
skyddsjakt på vildsvin som bökar upp marken på kyrkogårdens gravplatser. Önskemålet om möjlighet till 
skyddsjakt på kyrkogården kommer ursprungligen från Nynäshamns kyrkogårdsförvaltning. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen finner inget hinder för det skottlossningstillstånd som sökts för skyddsjakt 
på vildsvin på Nynäshamns kyrkogård då förekomst av vildsvin är ett problem som orsakar omfattande 
skador och stora bekymmer för de drabbade.  
 
För Polismyndighetens kännedom ligger den aktuella fastigheten inom detaljplanelagt område.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till Polismyndigheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till Polismyndigheten. 
 
______ 
 
Skickas till: 
Akten  
Polismyndigheten  
Planeringschef  
MSN  
Markförvaltare 
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§ 40/20 

Återrapportering till vattenmyndigheterna 

Miljö- och klimatstrateg Julia Nordström informerar om kommunens återrapportering till 
vattenmyndigheterna för kommunens åtgärdsprogram för norra Östersjöns vattendistrikt.  
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen. 
_______ 
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§ 41/20 KS/2020/0089/008 

Kansliavdelningen informerar 

Kanslichef Christan Wigren informerar om Public 360 och e-meeting. En ny version av systemet kommer 
att införas 14-15 mars. Information lämnas om nyheter och ett eventuellt nytt system.    

Kommunstyrelsen diskuterar problem med systemet och efterfrågar sökfunktioner i dokument och 
tillgång till protokoll. Protokoll från föregående sammanträde kommer att bifogas handlingarna i e-
meeting. Ledamöter som efterfrågar mail-utskick av handlingar kontaktar sekreteraren.  
______ 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 34 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42/20 

Rapport näringslivsfrågor 

Ärendet utgår. 

_____  



 

 
PROTOKOLL        Sida 35 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43/20  Dnr KS/2020/0003/002-3 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Ärendet 
 
KS/2019/0366/219-17 
Planeringschefens beslut om slutbesked, Masurbjörken 1, Gröndalsskolan. Ändring av byggnadens  
bärande konstruktion/ventilation, ändring av brandskyddet inom byggnaden. 
 
KS/2018/0512/253-31 
Kommundirektören har utfärdat fullmakt för försäljning av fastigheten Harven 4. 
 
KS/2020/0091/200-1 
Planeringschefens  beslut att delta i informationskalendern UNG. 
 
KS/2019/0528/232A-12 
Planeringschefens beslut om slutbesked. Masurbjörken 1, Gröndalshallen. Tillbyggnad fasadändring samt 
installation av hiss.  
 
KS/2019/0480/556-17 
Planeringschefens beslut om bygglov. Nynäshamn 2:81, Hamnen Nynäshamns kommun. Ansökan om 
bygglov för ändring/nybyggnad av småbåtshamn. 
 
KS/2010/0044/251-64 
Kommundirektörens beslut om återlämnande av säkerhet i exploateringsprojektet Trollstamalm. 
 
KS/2005/0039/311 
Kommundirektören har tecknat avropsavtal för drift och underhåll utomhusbelysning. 
 
KS/2020/0100/232-3 
Planeringschefens beslut om föreläggande/komplettering. Nynäshamn 2:1, Nynäshamns kommun. 
Ärendet avser nybyggnad av offentlig toalett/pumpstation och rivning av cykelställ. 
 
KS/2019/0355/291-23 
Planeringschefens beslut att avsluta ärende. Masurbjörken 1. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
tillfälliga omklädningsrum. 



 

 
PROTOKOLL        Sida 36 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43/20 
 
KS/2020/0083/238-4 
Planeringschefens beslut om föreläggande för komplettering Vansta 5:50. Ansökan om marklov för 
schaktning/fyllning till badbryggor, badstrand, parkering och utegym.  
 
Vid sammanträdet finns möjlighet att ta del av följande information från HR-avdelningen. 

- Pärm med anställningsavtal 
- Pärm med tjänsteledighet enligt pensionspolicyn 
- Pärm med facklig tid Lärarförbundet/LR 
- Pärm med facklig tid övriga fackförbund 

 

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

Kopia: Akten 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 37 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44/20  Dnr KS/2020/0030/069-3 
 
 

Skrivelser och beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2019/0368/289-6 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-07 § 9 om uppdrag till 
förvaltningen att upphandla rivning av vissa verksamhetslokaler.  
 
KS/2018/0449/108-17 
Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast. 
Mål nr Ö 6475-19. 
 
KS/2019/0495/003 
Kommunfullmäktiges arvodesberednings beslut 2019-12-02 § 3 om uppdragsbeskrivning för förste och 
andre vice ordförande i kommunfullmäktige och nämnder.  
 
KS/2020/0027/042-2 
Södertörns upphandlingsnämnds beslut om revidering av sammanträdesplan för 2020. 
 
KS/2020/0027/042-3 
Södertörns upphandlingsnämnds beslut om redovisning av delegationsbeslut. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna. 
______ 
 
Kopia: Akten 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 38 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45/20  Dnr KS/2020/0033/008-3 

Cirkulär 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär 2020:05 från Sveriges Kommuner och Regioner. Ett starkare skydd för välfärdssystemen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna. 
_______ 
 
Kopia: Akten 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 39 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46/20 

Nästa sammanträde 
 
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 19 mars kl 09.00 
______ 



 

 
PROTOKOLL        Sida 40 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47/20 

Övriga frågor 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet om att kommunen skjuter fram/avbryter inbjudan till 
första markanvisningen för Ösmo centrum till kommunstyrelseförvaltningen för beredning, 
KS/2020/0138/260-1. 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om följande: 
Ortstrukturen kommer att sändas ut på remiss under kommande vecka.  
Brandchef och polischef kommer att bjudas in till kommande kommunstyrelsesammanträde. 
Information om handlingsplanen för ett bättre företagsklimat kommer att lämnas vid kommande 
sammanträde. 
Inbjudan till möte med gruppledare om arbetet med ny vision har sänts ut. 
Stadsmiljös snabba och goda insats i samband med brand i anslutning till väg 545.   
 
Patrik Isestad (S) väcker ett ärende om att kommunen skjuter fram/avbryter inbjudan till första 
markanvisningen för Ösmo centrum.  
 
Ola Hägg (S) önskar att remisshandlingar beslutas av nämnd innan de sänds ut till partierna.  
 
Donald Löfvings (SD) fråga om protokoll är besvarad under § 41. 
 
Lena Dafgårds (SN) fråga om sammanträdeshandlingar är besvarad under § 41. 
Lena Dafgårds fråga om delegationsbeslut besvaras av planeringschef Mikael Gustafsson. 
 
Bernt Månsson (V) är inte närvarande under § 47. 
_____ 
 
Skickas till: 
Planeringschefen 
MEX 
Akten 



 

 
PROTOKOLL        Sida 41 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-02-20 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48/20 KS/2018/0499/101 
 

Information om genomlysningen av kommunens 
organisation - Slutrapport 
 
Johan Grip Startpoint informerar om slutrapport till kommunstyrelsen av genomlysningen av kommunens 
organisation. 
_______ 
 
Kopia: Akten 
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