
 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-03-19   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-03-19 § 49-86 
Anslaget sätts upp: 2020-03-20  Anslaget tas ned: 2020-04-11 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Sana Jansson   

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-03-19 kl. 09:00-12:53 
Mötet ajourneras 10:47-11:00 och 11:16-11:20. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L) 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) § 49-73, 81-83, till kl. 12:15 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Theresia Bergendahl (C) § 74-80, 84-86 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S) § 49-73, 81-83, till kl. 12:15 
Emma Solander (MP) tjänstgör istället för Janice Boije Junerud (S) § 74-80, 84-86 
Inger Andersson (S) 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M) § 49-73, 81-83 
Emma Solander (MP) § 49-73, 81-83 
Per Ranch (SN) 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör  Marcus Svinhufvud, ordf. barn- och utbildningsnämnden 
Mikael Gustafsson, planeringschef  Dan Olén, ekonomichef § 49-51 
Sanna Jansson, sekreterare Anna Lewén, mark- och exploateringsingenjör, § 70-73, 81-83 
David Ulmér, lokalstrateg § 51-66 Hanna H. Koverberg, mark- och exploateringsingenjör § 68-69 
Christian Wigren, kanslichef Linn Simonsson, Advokatfirman Gärde & Partners AB § 51
 Bengt Gärde, Advokatfirman Gärde & Partners AB § 51 

Paragrafer 
§§ 49-86 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2020-03-20 kl. 13:00 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M)  Daniel Adborn (L) 
ordförande  justerare 
 
 
  
Patrik Isestad (S)  Sanna Jansson 
justerare  sekreterare 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
§ 49 
 
§ 50 
 

Fastställande av dagordning 
 
Information om kommunens arbete med coronaviruset 
 

§ 51 Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB 
 

§ 52 Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns 
kommun, mandatperioden 2019-2022 
 

§ 53 Svar på motion angående utmaningsrätt - en ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet 
för vår kommun 
 

§ 54 Svar på motion om att utreda sänkning av förtroendevaldas arvoden 
 

§ 55 Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i Polen 
 

§ 56 Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl. 
 

§ 57 Antagande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl. 
 

§ 58 Rapport obesvarade motioner 
 

§ 59 Rapport obesvarade medborgarförslag 
 

§ 60 Rapport balanslista  
 

§ 61 Lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun 2020 
 

§ 62 Svar på implementering av näringslivsstrategi 
 

§ 63 Beställning av ny detaljplan för Sorunda brandstation 
 

§ 64 Planbesked för fastigheten Hoxla 11:13 
 

§ 65 Utredning om ny simhall 
 

§ 66 Svar på återremiss, väckt avseende äldreboende i Ösmo 
 

§ 67 Yttrande över medborgarförslag om att bygga om kommunhuset till äldreboende 
 

§ 68 Tjänsteutlåtande Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo. 
 

§ 69 Investeringsmedel för belysning vid ny gång- och cykelväg i Grödby/Trollstamalm  
 

§ 70 Erbjudande markförvärv Nynäshamn 2:136 
 

§ 71 Svar på undersökningssamråd  enligt 6 kap. 24 § miljöbalken för ändringstillstånd vid 
Stockholm Norvik Hamn 
 

§ 72 Svar på remiss; Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun  
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§ 73 
 
§ 74 
 
§ 75 
 
§ 76 
 
§ 77 
 
§ 78 
 
§ 79 
 
§ 80 

Svar på remiss; Minoritetspolitiskt program  
 
Trygghetsråd – information 
 
Återrapportering om arbetet med Agenda 2030 programmet 
 
Rapportering om resultatet av medborgarundersökningen 
 
Samhällsbyggnadsprojekt – prioritering av projektlistan 
 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 
Rapport näringslivsfrågor 
 
Kansliavdelningen informerar 
 

§ 81 Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 82 Skrivelser och beslut 
 

§ 83 
 
§ 84 

Cirkulär 
 
Nästa sammanträde 27 mars kl 09.00 

  
§ 85 Investering Sunnerby förskola m.m. 
  
§ 86 Information om organisationsutredning 
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§ 49/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande förändringar. 
 

- Ärendena 74-76 och 79-80 utgår. 
- Ett nytt ärende, Investering Sunnerby förskola m.m., läggs till som § 85, men utgår innan 

behandlingen påbörjas.  
- Ett nytt ärende, Information om organisationsutredning, läggs till som § 86. 

 
______ 
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§ 50/20 

Information om kommunens arbete med coronaviruset 
Carolina Pettersson, kommundirektör, informerar om kommunens arbete kopplat till coronaviruset och att 
fokus just nu är att bidra till att minska smittspridningen i samhället och på så sätt skydda de mest 
utsatta samt avlasta sjukvården. 
 
Kontinuitetsplanering pågår i kommunen för att säkra personalbortfall och materialtillgång. En 
omfattande materialinventering är genomförd och alla inköp samordnas centralt och fördelas dit behoven 
är som störst. 
 
Kommunens organisation förbereds även för ett framtida scenario med 20, 40 och 60 procents 
personalbortfall. Ytterligare prioriteringar kommer att behöva göras i kommunens verksamheter för att 
säkerställa att samhällskritiska verksamheter och funktioner kan upprätthållas.  
 
En inventering pågår för att se hur många i organisationen som har vårdutbildning och hur de skulle 
kunna hjälpa till att bemanna verksamheterna. En inventering görs även inom förskolan för att se hur 
kommunen kan möta behovet att eventuellt erbjuda omsorg mellan kl. 7-22 för att personal inom särskilt 
prioriterade grupper, t.ex. sjuksköterskor och läkare, ska kunna vara på arbetet. 
 
Med anledning av ovanstående har kommunens krisledning vidtagit följande: 

• Krisledningsgruppen har utökats och fler ersättare har utsett. 
• Säkerhetschef kommer fokusera på kommunens geografiska områdesansvar, regional samverkan 

och säkerställa att information som inkommer från Samverkan Stockholmsregionen (SSR) når rätt 
verksamheter inom kommunen 

• Näringslivsfrågorna har lyfts in, samt ansvar för ett framtida behov av volontärer. 
 
Information skickades ut till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 18 mars. 
Kommunstyrelsen, som även är kommunens krisledningsnämnd, och kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommer att uppdateras löpande. 
 
______ 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 6 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-03-19 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51/20  Dnr KS/2018/0426/299-40 

Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för justering av avtalet gällande exempelvis datum 
och bolagets kassa, samt att ärendet återkommer till kommunstyrelsen på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 april 2020. 

Ärendet 
I december 2018 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut, KS § 295/2018, med innebörden att 
undersöka möjligheterna att under rätt förutsättningar förvärva sjukhusbyggnaden. En jurist med 
uppdrag att företräda kommunen avropades från ramavtal.  
 
Förhandling med de andra aktieägarna i Alkärrsplan Utveckling AB inleddes under våren 2019. Ett förslag 
till avtal har upprättats där kommunen förvärvar samtliga aktier i bolaget. Kommunstyrelsens ordförande 
föreslår nu kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären. 
 
Anledningen till förslaget är det olönsamma avtal som kommunen är bunden av, utan att någon 
exploatering blir av. Genom förslaget att genomföra affären får kommunen möjlighet att avgöra om 
kommunen ska behålla sjukhuset för egna verksamhetslokaler och andra samhällsviktiga funktioner, eller 
om någon annan ska ta hand om byggnaden. Olika utredningar pekar på ett stort underhållsbehov som 
behöver hanteras. Om kommunen ska behålla fastigheten kommer det att kosta pengar. 
 
Den föreslagna affären skapar möjligheter inför framtiden. Exakt vad som ska göra framöver föreslås  
kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att utreda. Utredningen bör bland annat svara på: 

• Om hela eller delar av fastigheten bör föras över till kommunen från bolaget. 
• Om bolaget ska avvecklas. 
• Om bolaget bör säljas vidare delvis eller i sin helhet. 
• Ska själva sjukhusbyggnaden bibehållas i kommunen eller på nytt avyttras. 
• Vilka alternativ kommunen har att tillgå för att möjliggöra en exploatering i området, t.ex. 

eventuell förändring av detaljplan. 
 
Utifrån den inriktning som utredningen kommer fram till bör utredningen även ta fram en ny 
bolagsordning som stämmer överens med föreslagen strategi. Samtliga frågor bör belysas och 
konsekvenser, ekonomiska såväl som praktiska, bör redovisas. Uppdraget ska redovisas senast 
september 2020. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB. 
2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att 

bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.   
3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 67 

miljoner kr. 
4. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, Överföra 3 miljoner kronor kopplade till 

Sjukhusets drift från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen under 
kommunstyrelsen. 
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§ 51/20 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
att:  

1. Bemyndiga kommundirektören att underteckna samtliga handlingar tillhörande ärendet och i 
övrigt fullfölja affären.  

1. Uppdra till förvaltningen att vid behov uppta lån för att möjliggöra finansiering av förvärvet.  
2. Uppdra till förvaltningen att utreda en strategi för bolaget och dess framtid. Uppdraget ska 

redovisas senast september 2020.  

Föredragning 
Bengt Gärde och Linn Simonsson från Advokatfirman Gärde & Partners AB redogör för ärendet.  

Yrkanden 
Ordförande Harry Bouveng (M) yrkar att ärendet återremitteras för justering av avtalet gällande 
exempelvis datum och bolagets kassa, samt att ärendet återkommer till kommunstyrelsen på 
kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2020. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till ordförande Harry Bouvengs (M) återremissyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet för justering av avtalet gällande exempelvis datum och bolagets kassa, 
samt att ärendet återkommer till kommunstyrelsen på kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2020. 
 
______ 

Beslutsunderlag 
- Tj - Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB 
- Aktieöverlåtelseavtal - Alkärrsplans Utvecklings AB.pdf 
- 2008-11-19, förvaltningsavtal Nornan 28, nr 6.pdf 
- 2010-01-04, exploateringsavtal, nr 11.pdf 
- 556765-2184_Värderingsutlåtande_20190115.pdf 
- KS-2019-0022-042-10 Årsredovisning 2018 - Alkärrsplans Utvecklings AB 955913_1_1.pdf 
- Rapport- alternativ för Alkärrsplan.pdf 
- TEDD Norna 32 Final.pdf 
- KS § 295 2018-12-19 - Inriktningsbeslut avs fastigheten Nornan 32.pdf 
- KS § 295 2018-12-19 - Föredragning, Inriktningsbeslut avs fastigheten Nornan 32.pdf 

Skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 52/20  Dnr KS/2019/0248/012-12 

Program för uppföljning och tillsyn av privata och 
kommunala utförare i Nynäshamns kommun, 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till program för uppföljning och tillsyn av 
privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 

Ärendet 
Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige, inför varje ny mandatperiod, anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Enligt 5 
kap. 3 § Kommunallagen (2017:725), KL, ska programmet utöver mål och riktlinjer även ange hur 
fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.  
 
Kommunens nämnder ska sedan, med kommunfullmäktiges program som grund, utarbeta en årlig plan 
för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare 
oavsett driftsform. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp i samband med 
årsredovisningen. Kommunfullmäktiges program ställer inte detaljerade krav på hur uppföljningsplanen 
ska utformas utan det är upp till varje nämnd att utifrån speciallagstiftning och behov bestämma det. 
 
Utöver uppföljningsansvaret ger programmet nämnderna i uppdrag att tillförsäkra att samtliga avtal som 
tecknas med privata utförare möjliggör allmänhetens insyn i den verksamhet som lämnats över på den 
privata utföraren.  
 
Det föreslagna programmet ska gälla för mandatperioden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 13 februari 2020, § 13. Kommunfullmäktige beslutade då 
att återremittera ärendet för att justera texten under rubrik 4.1 Huvudman i programmet i enlighet med 
barn- och utbildningsnämnden yttrande. I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 
februari 2020 motiveras varför en ändring av programmet i linje med barn- och utbildningsnämndens 
förslag inte bör genomföras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till program för uppföljning och tillsyn av 
privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till program för uppföljning och tillsyn av 
privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019-2022. 
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§ 52/20 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
- Beslut - Kf § 13 2020-02-13 - Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 

verksamhet - återremiss.pdf 
- Rapport - Program för uppföljning av privata utförare  
- Förslag till - Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utfö 

998719_2_0.DOCX 
- Son § 108 - Yttrande på remiss om kommunaluppföljningsplan.pdf 
- Tj - Son § 108 - Yttrande på remiss om kommunaluppföljningsplan.pdf 
- Beslut MSN  § 300 Yttrande över program för uppföljning av privata utförare 
- Tj- MSN Yttrande över program för uppföljning av privata utförare 
- Beslut SUN § 42 - Yttrande över program för uppföljning  
- Tj - SUN - Remissvar - Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet 

2019_11 reviderad 2019-11-07.docx 
- BUN § 128-19 Yttrande - program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i 

Nynäshamns kommun.pdf 
- Tj - Buf - Yttrande- program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i 

Nynäshamns kommun.pdf 
- C-sam, F-sam KSF 2019-12-18.pdf 
- Beslut - Ks au § 25 2020-03-05 - Program för uppföljning av kommunalt...pdf  
- C-sam,F-sam KSF 2020-03-04, Medborgarförslag om äldreboende, motion utmaningsrätt, privat 

driven vht, hantering privat nyttj mobiltel.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 53/20  Dnr KS/2019/0390/060-2 

Svar på motion angående utmaningsrätt - en ekonomisk 
och kvalitetshöjande möjlighet för vår kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen angående utmaningsrätt 
som besvarad. 

Ärendet 
Den 26 augusti 2019 inkom en motion från Per Ranch (SN) gällande utmaningsrätt. I motionen föreslås 
att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen ska utreda konsekvenserna av utmaningsrätt på 
lämpliga kommunala verksamheter. Motionären anför att kommunen står inför stora ekonomiska 
utmaningar kommande år. För att kommunen ska kunna pressa kostnader och hålla hög kvalitet inom 
verksamheterna anser motionären att kommunen måste förlita sig mer på näringslivet, varför 
utmaningsrätt bör införas. 
 
År 2014 behandlade kommunfullmäktige en liknande motion i vilken det föreslogs att kommunstyrelsen 
skulle ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa utmaningsrätt. Kommunfullmäktige beslutade att 
avslå motionen. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet angavs bland annat att ökade 
administrativa kostnader och oro bland medarbetarna talade emot ett införande av utmaningsrätt. Vidare 
ansågs att initiativet till konkurrensutsättning skulle komma från de politiska organen, samt att 
kommunen redan hade en möjlighet att konkurrensutsätta verksamheter genom politiska beslut och 
genom Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte funnit skäl att frångå tidigare bedömning. Förvaltningen 
konstaterar dock att kommunen har möjlighet att införa utmaningsrätt, men att det redan idag finns 
möjlighet att konkurrensutsätta verksamhet om kommunen så önskar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Förvaltningen anser att den utredning som motionären föreslår har genomförts i och med framtagandet 
av tjänsteskrivelsen daterad den 25 februari 2020 och föreslår därför att motionen ska anses besvarad.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen angående utmaningsrätt 
som besvarad. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen angående utmaningsrätt 
som besvarad. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen.  
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§ 53/20 

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 
______ 

Beslutsunderlag 
- Tj - 2013-11-25 - Svar på motion om Införande av utmaningsrätt i Nynäshamn.pdf 
- Kf § 97 2014-09-10 - Svar på Motion om införande av utmaningsrätt i Nynäshamn.pdf 
- Sorundanet-motion-ang-Utmaningsratt-En-ekonomisk-och-kvalitetshojande-mojlighet-för-var-

kommun-signed.pdf 
- Beslut - Ks au § 26 - 2020-03-05 - Svar på motion angående utmaningsrätt - en ekonomisk och 

kvalitetshöjande möjlighet för vår kommun 
- C-sam,F-sam KSF 2020-03-04, Medborgarförslag om äldreboende, motion utmaningsrätt, privat 

driven vht, hantering privat nyttj mobiltel.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 54/20  Dnr KS/2019/0531/060-3 

Svar på motion om att utreda sänkning av 
förtroendevaldas arvoden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad och överlämnar den till 
arvodesberedningen för hantering.  

Reservationer 
Donald Löfving (SD) och Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Den 5 december 2019 inkom Johan Wolf (SD) med en motion om att kommunfullmäktige ska besluta att 
utreda hur mycket kommunen kan spara om anställda politikers och förtroendevaldas löner och arvoden 
tillfälligt sänks med 20 %. Förvaltningen efterfrågade ett förtydligande av motionen och efter samtal med 
Wolf är förvaltningens bedömning att Wolf yrkar att: 

- Utreda hur mycket kommunen kan spara om de förtroendevaldas arvoden sänks med 20% under 
ett års tid, detta oavsett om de förtroendevalda är hel- eller deltidsarvoderade. 

 
Syftet med en utredning är att kunna bedöma om en tillfällig sänkning kan ge en positiv inverkan på 
kommunens ekonomi under ekonomiskt svåra tider. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det redan nu går att anta att en sänkning av arvoden resulterar i en positiv 
inverkan på kommunens totala ekonomi. En sänkning av löner ger generellt, oavsett vilken yrkesgrupp 
det handlar om, positiva effekter om man endast tittar på ekonomiska faktorer. Att sänka en yrkesgrupps 
ekonomiska ersättning kan dock också leda till andra konsekvenser av ej ekonomisk art. Förvaltningen 
anser att det kan vara relevant att i en utredning också se över fler konsekvenser av en arvodessänkning 
än de strikt ekonomiska. 
 
Förvaltningen väljer att inte ta ett eget ställningstagande i om utredningen ska genomföras då 
förtroendevaldas arvoden är av politisk art. Arvoden till de förtroendevalda hanteras i en 
arvodesberedning bestående av förtroendevalda politiker samt är en del av den budget som beslutas av 
kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska överlämnas till arvodesberedningen 
för fortsatt hantering. Förvaltningen lämnar tre alternativa förslag till hantering som redovisas i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen överlämnas till 
arvodesberedningen för fortsatt hantering. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad och överlämnar den till 
arvodesberedningen för hantering.  
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§ 54/20 

Yrkanden 
Donald Löfving (SD) och Bernt Månsson (V) yrkar bifall till motionen. 
Ordförande Harry Bouveng (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______ 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Svar på motion om att utreda sänkning av förtroendevaldas arvoden 
- Motion om att utreda sänkta arvoden för anställda politiker och fötroendevalda.pdf 
- Beslut - Ks au § 27 2020-03-05 - Svar på motion om att utreda sänkta arvoden.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 55/20  Dnr KS/2018/0401/060-2 

Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i 
Polen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utvärdera kommunens 
vänortssamarbete.   

Ärendet 
Den 3 september 2018 inkom en motion från Rolf Hofsten (PPiN). Motionären vill att kommunstyrelsen 
ska undersöka möjligheterna att etablera en vänortsförbindelse med en kommun i Polen. Motionären 
påpekar att Nynäshamn har täta förbindelser med Polen genom den färjetrafik som går mellan 
Nynäshamn och Gdansk. 2 % av kommunens invånare har polskt ursprung och många polska 
medborgare arbetar i kommunen enligt motionen. Motionären menar att en vänortsförbindelse med en 
kommun i Polen, exempelvis vid den polska Östersjökusten, skulle kunna bli ett givande utbyte av 
information och erfarenheter.  
 
Nynäshamns kommuns vänorter är kommunerna Lillesand i Norge, Kalundborg i Danmark och Kimitoön i 
Finland (tidigare Kimito). Fram till år 1999 fanns också Eyrabakki på Island med i gruppen men valde att, 
efter sammanslagning av flera kommuner, endast delta i det fortsatta vänortsarbetet vid speciella 
tillfällen.  
 
Liepaja i Lettland har varit vänort till Nynäshamn sedan 1990 och Nynäshamn blev då Liepajas första 
vänort. Enligt ett protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 1993 fastställer kommunen att syftet 
med samarbetet är att främja näringslivsutvecklingen för båda parterna, hjälpa till med Liepajas 
samhällsuppbyggnad, miljövård och arbetslöshet samt att få ett kulturutbyte för att öka förståelsen 
mellan medborgare i respektive kommuner. 
 
Planeringschefen har tidigare haft ansvaret för vänortssamarbetet och under ett antal år fanns en tjänst 
som EU-samordnare som ansvarade för vänortssamarbetet. 
 
I Nynäshamn finns idag inga pågående utbyten eller kontakter med vänortskommunerna.  
 
Det krav som kommunstyrelsen ställde på vänorter 1999 är i detta fall uppfyllt, eftersom Polen ligger vid 
Östersjön. Kommunstyrelseförvaltningen gör ändå, med ledning av vad som framförs i förvaltningen 
tjänsteskrivelsen daterad 25 februari 2020, bedömningen att något nytt vänortssamarbete inte ska 
etableras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  
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§ 55/20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utvärdera kommunens 
vänortssamarbete.  

______ 

Beslutsunderlag 
- Tj - Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i Polen 
- Motion - Vänort med en kommun i Polen.pdf 
- Beslut - Ks au § 28 2020-03-05 - Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i 

Polen.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 56/20  Dnr KS/2016/0217/214-32 

Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende  
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkt 1-3: 
 

a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtal 
för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns Kommun. 

b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende 
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

Ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. Detaljplanen möjliggör utveckling av 
stationsområdet Nynäsgårds station och skapar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med ca 100 
lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet till centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Kullsta 2 får en 
annan användning, från biluppställningsändamål till bostäder. Fastigheterna inom planområdet ägs av 
Nynäshamns kommun och AB Nynäshamnsbostäder.  
 
För att reglera hur exploateringen av detaljplaneområde ska genomföras har Nynäshamnsbostäder och 
Kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar utförandet och finansiering av anläggningar. 
Avtalets syfte är även att utgöra överenskommelse om fastighetsreglering vad det gäller den mark som 
ska överföras till och från Kommunens respektive Exploatörens ägo. Exploateringsavtalet omfattar ett  
exploateringsområde som består av detaljplaneområdet. Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att 
Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet samt att Nynäshamns 
kommunfullmäktige antar Detaljplanen för Kullsta 2 m. fl. och att det slutligen vinner laga kraft. 
 
Kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll av allmän plats 
inom exploateringsområdet. Samtliga kostnader för utbyggnad av allmän platsmark bekostas av 
exploatören. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse inom 
exploatörens kvartersmark. Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och 
underhåll av kommunala VA-anläggningar. Exploatören ansvarar för dagvattenhantering enligt 
Kommunens dagvattenpolicy.
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§ 56/20 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1.   Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

2.   Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

3.   Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende  
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkt 1-3: 
 

a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtal 
för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns Kommun. 

a. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende 
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1.   Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

2.   Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns 
Kommun. 

3.   Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende  
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkt 1-3: 
 

a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtal 
för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns Kommun. 

b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende 
fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet. 

 
_______ 

Beslutsunderlag 
- Exploateringsavtal_KULLSTA_2020-01-16.docx 
- Bilagor Kullsta.pdf 
- KS-2016-0217-214-32 Exploateringsavtal_KULLSTA_2020-02-17 1007969_952941_0.DOCX 
- Beslut - Ks au § 29 2020-03-05 - Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl..pdf 

 
Skickas till 
Akten 
AB Nynäshamnsbostäder  
Mark- och exploateringschef Nynäshamns kommun  
Planeringschef Nynäshamns kommun. 
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§ 57/20  Dnr KS/2016/0217/214-35 

Antagande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Granskningsutlåtandet godkänns 
2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl. godkänns och lämnas över till kommunfullmäktige för antagande 

enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015 att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete för fastigheten Kullsta 2 m.fl 
intill Nynäsgårds station.  
 
Den nya detaljplanen föreslår byggnation av cirka 100 lägenheter fördelat på tre flerfamiljshus om 4-6 
våningar. Även lokaler för butiker tillåts i detaljplanen. Parkering löses genom ytparkering och carports 
som placeras mellan bostadshusen och stationen samt mellan drivmedelsstationen och stationen.  
Utöver att området intill Nynäsgårds station blir mer befolkat och upplyst av byggnationen föreslås och 
den branta gångvägen från Centralgatan som leder ner till stationen byggas om så att den både uppfyller 
dagens tillgänglighetskrav och blir ett positivt inslag i stadsbilden.  
 
Exploatören ansökte om planbesked den 2 juli 2015 och den 22 oktober 2015 fattade miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslut om att både ge positivt planbesked samt att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplaneläggningen.  
Planen ställdes ut för samråd under september 2016 och granskning skedde maj-juni 2017. 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 att anta detaljplanen men beslutet överklagades till 
mark- och miljödomstolen.  
 
Den 28 mars 2019 meddelade mark- och miljödomstolen att beslutet om att anta detaljplanen ska 
upphävas. Kommunen överklagade inte domstolens beslut utan valde istället att arbeta om 
planhandlingarna. 
De omarbetade handlingarna, som bland annat tog bort den byggrätt för ett hus i åtta våningar vilken 
var avgörande för domstolens beslut, ställdes ut på ny granskning oktober-november 2019.  
Efter den nya granskningen har planhandlingarna justerats något och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen nu kan antas. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen den 2020-01-21 och lämnade den vidare till 
kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Granskningsutlåtandet godkänns 
2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl. godkänns och lämnas över till kommunfullmäktige för antagande 
enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 
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§ 57/20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Granskningsutlåtandet godkänns 
2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl. godkänns och lämnas över till kommunfullmäktige för antagande 

enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 
______ 

Beslutsunderlag 
- Dp Kullsta_plankarta_191212.pdf 
- Dp_Kullsta_planbeskr_191212.pdf 
- Granskningsutlåtande 2019-12-16.pdf 
- Protokollsutdrag MSN § 14.pdf 
- Beslut - Ks au § 30 2020-03-05 - Antagande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl..pdf 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
MSN 
Planeringschef 
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§ 58/20  Dnr KS/2020/0019/109-2 

Rapport obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 18 
februari maj 2019. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där 
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av 
kommunstyrelsen inom ett år. 
 
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 
 
KS/2017/0088/060 
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017 inkommit 
med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 
KS/2018/0093/060 
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 28 januari 2018 inkommit med en motion om att införa 
träffpunkter för äldre personer i Ösmo, Sorunda och Nynäshamn och sedan utvärdera om fler 
träffpunkter kan skapas. Detta för att höja livskvaliteten för äldre i kommunen. Motionssvar beräknas 
vara klar våren 2020. 
 
KS/2018/0151/060 
Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 februari 2018 inkommit med en motion om 
att samtliga nämnder ska se ärendets gång från början till beslut, att samtliga nämnder arbetar på lika 
vis och delar information på samma sätt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet och inväntar svar 
från Sverigedemokraterna. 
 
KS/2018/0292/060 
Elenore Österberg (V) har den 4 juni 2018 inkommit med en motion om gratis mensskydd för tjejer och 
unga kvinnor. Kommunstyrelseförvaltningen inväntar svar från Barn-och utbildningsnämnden. 
 
KS/2018/0399/060 
Miriam Malm (V) har den 30 augusti 2018 inkommit med en motion om att införa 80, 90, 100 modellen 
på försök inom barn & utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen för personer över 60 år som 
frivilligt ansöker om detta. Motionssvar beräknas vara klart våren 2020. 
 
KS/2018/0401/060 
Rolf Hofsten (PP) har den 3 september 2018 inkommit med en motion om att kommunfullmäktige 
uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att etablera en vänortsförbindelse med en 
kommun i Polen. Motionssvar klart till KSAU 5/3. 
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§ 58/20 
 
KS/2019/0371/060 
Miriam Malm och Madelaine Sloot (V) har den 13 augusti 2019 inkommit med en motion om att HBTQ-
diplomering, HBTQ-certifiering och HBTQ-utbildning ska genomföras inom olika kommunala 
verksamheter. Samtliga politiker ska erbjudas utbildning i HBTQ och normkritik och varje förvaltning ska 
ta fram en handlingsplan för att aktivt arbeta med HBTQ-frågor. Kommunstyrelseförvaltningen bereder 
ärendet. 
 
KS/2019/0390/060 
Per Ranch (SN) har den 26 augusti lämnat in en motion angående kommunen utreder konsekvenserna av 
utmaningsrätt på lämpliga kommunala verksamheter. Motionssvar klart till KSAU 5/3. 
 
KS/2019/0438/060 
Lena Dafgård och Per Ranch (SN) har den 7 oktober lämnat in en motion angående alkobommar i 
Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2019/0464/060 
Miriam Malm (V) har den 17 oktober lämnat in en motion om förändrad biståndsbedömning inom delar av 
socialförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. 
 
KS/2019/0531/060 
Johan Wolf (SD) har den 5 december lämnat in en motion om att utreda sänkta arvoden för anställda 
politiker och förtroendevalda. Kommunstyrelseförvaltningen klart till KSAU 5/3.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 
 
_______ 
 

Beslutsunderlag 
- Beslut - Ks au § 43 2020-03-05 - Rapport obesvarade motioner.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 59/20  Dnr KS/2020/0019/109-3 

Rapport obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som 
kommunfullmäktige till och med den 7 maj 2019 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för. 
 
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till 
kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 
KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till 
sjukhuset. Inkom 2018-08-14 
 
KS/2019/0108/061 Medborgarförslag om att göra det möjligt att lämna in medborgarförslag i 
webformulär. Inkom 2019-02-04 
 
KS/2019/0226/061 Medborgarförslag om att göra allmänna platser som kommunen ansvarar för, och där 
barn vistas, till porrfria zoner. Inkom 2019-04-18 
 
KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om parfymfria produkter i kommunens offentliga miljöer. Inkom 
2019-05-07 
 
KS/2019/0326/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationer och offentliga platser. 
Inkom 2019-06-28 
 
KS/2019/0327/061 Medborgarförslag om att installera kameror på tågstationen i Nynäshamn, 
Backluraområdet samt parkeringar. Inkom 2019-06-28 
 
KS/2019/0328/061 Medborgarförslag om kameraövervakning på alla pendeltågstationer inom kommunen 
samt vid alla parkeringar utomhus. Inkom 2019-06-28 
 
KS/2019/0329/061 Medborgarförslag om installation av kameror på offentliga platser såsom buss-och 
tågstationer. Inkom 2019-06-28 
 
KS/2019/0478/061 medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem med 
redskap. Inkom 2019-10-29. 
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§ 59/20 

Barn- och utbildningsnämnden 
KS/2019/0250/061 Medborgarförslag om förskolepersonals användning av privata mobiler i förskolan. 
Inkom 2019-05-07 

Socialnämnden 
KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom2017-07-19 
 
KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som 
vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
KS/2018/0134/061 Medborgarförslag om att se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid 
Gröndalsskolan samt ta bort en del cykelställ för att skapa p-platser. Inkom 2018-02-20 
 
KS/2018/0444/061 Medborgarförslag om att anlägga en hundgård i Ösmo. Inkom 2018-10-09 
 
KS/2018/0445/061 Medborgarförslag – förbättringsförslag gällande ishallen samt tillbyggnad med 
miljötänk. Inkom 2018-10-15 
 
KS/2018/0518/061 Medborgarförslag om att utöka antalet p-platser vid Segersäng station med 8 platser. 
Inkom 2018-12-12 
 
KS/2019/0109/061 Medborgarförslag om att utreda möjligheterna att driva igenom ett 
engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen. Inkom 2019-02-01 
 
KS/2019/0185/061 Medborgarförslag om P-platser vid förskolan Fjärden, samt utökad belysning vid 
Hundhänget och bollplanen. Inkom 2019-03-20 
 
KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom 2019-
05-07. 
 
KS/2019/0276/061 Medborgarförslag om att införa stoppförbud på en bit av Heimdalsvägen utanför 
Gröndalsskolan. Inkom 2019-05-22. 
 
KS/2019/0291/061 Medborgarförslag om att utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från färjorna 
i Nynäshamns hamn. Inkom 2019-06-10 
 
KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom 2019-08-
14.  
 
KS/2019/0373/061 Medborgarförslag om att upprusta spångbro busshållplats med cykelställ. Inkom 
2019-08-14. 
 
KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta ses 
över. Inkom 2019-08-22. 
 
KS/2019/0413/061 Medborgarförslag om att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i Stora 
Vika. Inkom 2019-09-06. 
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§ 59/20 
 
KS/2019/0414/061 Medborgarförslag om att ordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som 
ansluter till tåg och bussar. Inkom 2019-09-06. 
 
KS/2019/0445/061 Medborgarförslag om att kommunen röjer upp vid stranden i stora Vika. Inkom 2019-
10-09. 
KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och skateboardrampen i 
Stora Vika. Inkom 2019-10-09. 
 
KS/2019/0447/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp skolgården i Stor Vika. Inkom 2019-
10-09. 
 
KS/2019/0467/061 Medborgarförslag om att Nynäshamns kommunhus byggs om till äldreboende. Inkom 
2019-10-21. 
 
KS/2019/0474/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en boulebana vid Gullviveängen i 
Sorunda. Inkom 2019-10-25. 
 
KS/2019/0475/061 Medborgarförslag om beachbollplan och upprustning av sandfotbollsplanen vid 
Gullvivevägen i Sorunda. Inkom 2019-10-25. 
 
KS/2019/0476/061 Medborgarförslag om utegym vid Sunnerby IP, Sorunda. Inkom 2019-10-25. 

Kultur- och fritidsnämnden 
KS/2019/0123/061 Medborgarförslag om att Ösmo Simsällskaps simtränare får tillgång till WiFi i Ösmo 
simhall för att underlätta registrering i Idrott-online. Inkom 2019-02-14. 
 
Ofördelade medborgarförslag 
KS/2019/0544/61 Medborgarförslag om att kommunen anlägger ett nytt övergångsställe på Utsiktsvägen. 
Inkom 2019-12-13. 
 
KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om tillfällig hundgård på fastigheten där Ankarets förskola tidigare 
låg. Inkom 2019-12-03. 
 
KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om att sätta upp en informationsskylt för gångtrafikanter på 
Strandvägen. Inkom 2019-12-20. 
 
KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger ett övergångsställe i korsningen 
Heimdalsvägen-Frejgatan. Inkom 2020-01-03. 
 
KS/2020/0076/061 Medborgarförslag om uppfräschning av baksidan av Hamngrillen vid 
pendeltågsstationen. Inkom 2020-01-08. 
 
KS/2020/0084/061 Medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i hamnområdet. 
Inkom 2020-01-13 
 
KS/2020/0097/061 Medborgarförslag om att åtgärda sprickorna på den arbetsväg som byggdes i 
samband med bygget av industrispåret i Norviks hamn. Inkom 2020-01-20 
 
KS/2020/0099/061 Medborgarförslag om belysning på in-och utfartssträckan på motorvägen till och från 
Nynäshamn. Inkom 2020-01-22. 
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§ 59/20 
 
KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför förskolan vid 
församlingshemmet. Inkom 2020-01-27. 
 
KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om översyn och ombyggnation av cykelbanorna vid gamla 
Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18. 
 
KS/2020/0132/061 Medborgarförslag om att det blir ställplatser för husbilar i hamnområdet. Inkom 2020-
02-18. 
 
KS/2020/0133/061 Medborgarförslag om att de som hyr båtplatser ska kunna nyttja gästhamnens 
toaletter och duschar mot en mindre avgift. Inkom 2020-02-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 
 
______ 

Beslutsunderlag 
- Beslut - Ks au § 44 2020-03-05 - Rapport obesvarade medborgarförslag.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 60/20  Dnr KS/2020/0015/009-1 

Rapport balanslista  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda – en balanslista. 
Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under 
rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste rapporttillfället. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. 
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

 
______ 

Beslutsunderlag 
- Balanslista 2020-02-24.pdf 
- Beslut - Ks au § 45 2020-03-05 - Rapport balanslista.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 61/20  Dnr KS/2020/0113/041-2 

Lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för 
lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun med 210 tkr från kommunstyrelsens ofördelade 
medel 2020. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har i fem års tid anordnat lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns 
kommun. Tidigare har avdelningen kunnat söka statsbidrag från Socialstyrelsen för just detta ändamål 
men 2020 finns inte dessa medel tillgängliga.  
 
Kultur- och fritidsnämnden menar att satsningen på lovaktiviteter är mycket viktigt av både folkhälso- och 
socioekonomiska skäl. Deltagarantalet ökar för varje år och satsningen hittills har varit väldigt lyckade 
och populära. Över 1000 barn/år i åldrarna 6-15 år har haft möjlighet att prova aktiviteter under loven.  
 
Inför budgetarbetet 2020 erhöll avdelningen 350 tkr vilket inte är tillräckligt för att kunna erbjuda både 
kvalitet och kvantitet under loven. Kultur- och fritidsnämnden söker 350 tkr extra från kommunstyrelsens 
ofördelade medel 2020 med avsikt att erbjuda lovaktiviteter under alla lov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för lovaktiviteter för barn och 
unga i Nynäshamns kommun med 210 tkr från kommunstyrelsens ofördelade medel 2020. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för 
lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun med 210 tkr från kommunstyrelsens ofördelade 
medel 2020. 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag KFN § 5 20-01-29 - Äskande om medel till lovaktiviteter för barn och unga.pdf 
- Bilaga TJ KFN - Äskande om medel för lovaktiviteter för barn och unga 2020.pdf 
- Beslut - Ks au § 24 - 2020-03-05 - Lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamns kommun 

2020.pdf 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 62/20  Dnr KS/2020/0144/141-1 

Svar på implementering av näringslivsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar förslagen från näringslivsberedningen och att kommunstyrelseförvaltningen i 
enlighet med tjänsteutlåtande redovisar för kommunstyrelsen förslag på effektiviseringar i enlighet med 
näringslivsberedningens förslag senast hösten 2020. 

Ärendet 
Näringslivsberedningen beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2019 att föreslå 
kommunstyrelsen att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tydliggöra roller/ansvar och 
effektivisera processen vid etableringsfrågor, samt ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att förkorta 
tiden från beslutat planuppdrag till antagen detaljplan – med målsättningen att ha en mediantid på max 
12 månader. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet såsom att det skulle ha tillsänts förvaltningen som 
uppdrag. 

Förvaltningens bedömning 
Tydliggöra roller/ ansvar och effektivisera processen vid etableringsfrågor 
Näringslivsberedningens förslag om att tydliggöra roller/ansvar och effektivisera processen vid 
etableringsfrågor är en viktig fråga för att konkurrenskraftigt attrahera och säkra företagsetableringar och 
nya arbetstillfällen till kommunen. En så kallad ”single point of contact” eller en väg in är att föredra och 
har visat sig framgångsrik vid etableringar i andra kommuner, särskilt vid större etableringar.  
 
I Nynäshamns kommun är kontakten in för företag som vill etablera sig i kommunen nu klarlagd och 
kontakten in är näringslivschefen. Efter en första kontakt involverar näringslivschefen de funktioner som 
förfrågan kräver. Om förfrågan exempelvis rör mark och/eller är ett möjligt samhällsbyggnadsprojekt 
kopplas planeringschefen in. Kommundirektören kommer därutöver under våren att starta upp en 
styrgrupp för näringslivsfrågor där samtliga förvaltningschefer ingår, för att få en samsyn och framdrift av 
strategiskt viktiga näringslivsfrågor. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta aktivt med att effektivisera processen vid 
etableringsfrågor. 
 
Förkorta tiden för arbete med detaljplaner 
Förslaget om att korta mediantiden för en detaljplan mellan planuppdrag och antagen detaljplan till 12 
månader är en fråga som kommunstyrelsen inte direkt har makt över, eftersom arbetet med att ta fram 
detaljplaner vilar på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen kan via 
samhällsbyggnadsprocessen diskutera frågan, men till syvende och sist måste en sådan effektivisering 
ske på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen menar att mindre 
justeringar i enlighet med näringslivsberedningens skrivelse ska kunna ske snabbt och effektivt. 
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§ 62/20 
 
För att effektivisera tiden från idé till färdiga byggnader behöver kommunen se till hela processen, där ett 
krav på en mediantid för en detaljplan endast är en del av den totala tiden för att kunna bygga något. 
Orsaken till det är följande: 

- Den totala beredningen i initieringsfasen innan ett detaljplanearbete kan påbörjas tar idag cirka 6 
mån. 

- En detaljplan tar 1,5 - 2 år att arbeta fram tills dess att den antas av kommunfullmäktige. 
- Cirka 6 månader av detaljplanens arbetstid är enbart kopplad till den politiska ledtiden. 
- Om en detaljplan överklagas dröjer det ytterligare cirka 6 månader innan den vinner laga kraft. 

Om kommunen jobbat fram planen ”för snabbt” är det större risk att frågan inte är tillräckligt 
berett och att därför någon överklagar beslutet. 

- Vid en laga kraft-vunnen plan måste det ofta genomföras en fastighetsdelning. Lantmäteriet är 
den myndighet som genomför en styckning av en fastighet och de har tydliggjort att det tar 
minst 13 månader för att en fastighetsreglering ska vara genomförd. 

- Utbyggnad av nödvändiga vägar samt indragning av vatten och avlopp (VA)  tar cirka 2 år. 
- Den sista fasen innan det står en färdig byggnad på plats, är bygglovsfasen. Där finns det redan 

tydlig lagstiftning som reglerar hur lång tid det får ta när inlämnade handlingar anses som 
kompletta. Det finns dock ingen reglerad tid för när ärendet bedöms som komplett. 

 
Det kan sammanfattningsvis ta mellan 4-6 år innan ett bygge kan påbörjas. I detta utgör 
detaljplaneprocessen endast en del av en möjlig tidseffektivisering. Minst lika viktigt i den interna 
kommunala processen är a) den politiska ledtiden, b) genomförandefasen, där VA och gator anläggs. 
Sker ingen tidseffektivisering inom dessa två områden, blir det en marginell tidsförändring jämfört med 
idag, om kommunen skulle införa krav på mediantid för en detaljplan.  
 
Det finns även delar av ett samhällsbyggnadsprojekt som kommunen inte själv kan påverka. Det är den 
tid som ärendet kan ta hos Lantmäteriverket eller hos de rättsinstanser som hanterar ärendet vid ett 
överklagande av detaljplanen eller ett bygglov. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förslagen från näringslivsberedningen och utgår från att 
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med detta tjänsteutlåtande fortsätter att effektivisera processen 
vid etableringsförfrågningar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar förslagen från näringslivsberedningen och att kommunstyrelseförvaltningen i 
enlighet med tjänsteutlåtande redovisar för kommunstyrelsen förslag på effektiviseringar i enlighet med 
näringslivsberedningens förslag senast hösten 2020. 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
- Svar på implementering av näringslivsstrategi.pdf 
- Beslut - Ks au § 33 2020-03-05 - Svar på Implementering Näringslivsstrategi.pdf 
- C-sam,F-sam KSF 2020-03-04, Medborgarförslag om äldreboende, motion utmaningsrätt, privat 

driven vht, hantering privat nyttj mobiltel.pdf 
 

Skickas till 
Akten, Näringslivsberedningen, Näringslivschefen 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 30 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-03-19 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63/20  Dnr KS/2020/0112/214-1 

Beställning av ny detaljplan för Sorunda brandstation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. Ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten 
Torp 2:26. 

2. Kostnaderna för detaljplanen belastar Kommunstyrelseförvaltningen, Avdelningen för Planering 
och samhällsutveckling, ansvar 310100. 

3. Återrapportera till kommunstyrelsen redan upparbetade kostnader i projektet och budgeterade 
kostnader för projektet som helhet. 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har behov av att bygga ut brandstationen. Man vill bland annat bygga 
ett till omklädningsrum för att få möjlighet att rekrytera kvinnor.  
 
För att kunna genomföra förändringarna krävs utnyttjande av mark som är prickad i detaljplanen, vilket 
innebär att en ny detaljplan behöver tas fram. Brandstationen ligger på fastigheten Torp 2:26 och 
omfattas av detaljplan Dp725, antagen 1993. I planen finns en kontorsbyggnad som tidigare låg på 
platsen. Den ligger skild från huvudbyggnaden och inom ett reservat för kraftledning. I planbeskrivningen 
står att ”Den befintliga kontorslängan ges ändamålet kontor och kan avstyckas från den övriga 
fastigheten. Huset ligger inom skyddsområde för elledning och skall därför vid ett eventuellt 
återuppförande efter brand el dyl flyttas utanför skyddsområdet.”  
 
Bygghandlingar har tagits fram för en ny byggnad på den i detaljplan utpekade platsen, vilket då behöver 
ihopkopplas med huvudbyggnaden genom en upphöjd förbindelsegång. Kostnaderna är dock mycket 
höga, samtidigt som lösningen anses opraktisk. Ett annat förslag till lösning innebär istället att 
kontorsbyggnaden förläggs i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Detta skulle dock medföra 
utnyttjande av mark som i detaljplanen inte får bebyggas (marken är prickad). För att möjliggöra en 
sådan lösning krävs därför en ändring av detaljplanen. 
 
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområdet för Gorrans grundvattentäkt. Hanteringen av dagvatten 
kopplat till exempelvis fordonstvätt behöver utredas och eventuellt regleras i detaljplaneringen. 
Fastigheten omfattas även riksintresse för kulturmiljövården och hänsyn till kulturmiljöaspekter behöver 
tas med i planeringen. Fastigheten ligger vidare inom område för strandskydd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 

ny detaljplan för fastigheten Torp 2:26. 
2. Kostnaderna för detaljplanen belastar Kommunstyrelseförvaltningen, Avdelningen för Planering 

och samhällsutveckling, ansvar 310100. 
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§ 63/20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 

ny detaljplan för fastigheten Torp 2:26. 
2. Kostnaderna för detaljplanen belastar Kommunstyrelseförvaltningen, Avdelningen för Planering 

och samhällsutveckling, ansvar 310100. 
3. återrapportera till kommunstyrelsen redan upparbetade kostnader i projektet och budgeterade 

kostnader för projektet som helhet. 
 
______ 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Beställning av ny detaljplan för Sorunda brandstation 
- DP725_plnbeskrivning.pdf 
- DP725_plankarta.pdf 
- DP725_beslut.pdf 
- DP725_genomförandebeskrivning.pdf 
- 2015-12-08 Behovsanalys Sorunda brandstation (1).docx 
- Beslut - Ks au § 31 2020-03-05 - Beställning av ny detaljplan för Sorunda brandstation.pdf 

Skickas till 
MSN 
Planeringschef 
Brandförsvarsförbundet 
Akten 
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§ 64/20  Dnr KS/2019/0523/214-2 

Planbesked för fastigheten Hoxla 11:13 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för fastigheten Hoxla 11:13. 
 
Ärendet 
Ägaren till fastigheten Hoxla 11:13 har ansökt om planbesked. Syftet är att få byggrätt för en två 
våningar hög byggnad på den plats där en byggnad med en våning idag ligger. Fastigheten omfattas av 
byggnadsplan B552, upprättad 1963 och ligger inom område avsett för parkmark. 1987 styckades 
fastigheten av med hjälp av en dispens från gällande byggnadsplan. Då fanns redan en byggnad med 
kiosk och busstation på platsen. Byggnaden har sedan använts som bland annat kafé.  
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Fastigheten ligger inom strandskyddat område. 
Parkeringsmöjligheter behöver lösas i planarbetet. Fastigheten ligger cirka 35 meter från väg 225, som är 
transportled för farligt gods. Med tanke på den ökning av farligt gods-transporter som väntas i och med 
att hamnen i Norvik tas i bruk behöver riskaspekterna beaktas särskilt. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att föreslagen markanvändning kan bidra med service i ett strategiskt viktigt läge i 
Sorunda. En publik verksamhet i form av till exempel kafé kan göra busshållplatsen mer tilltalande för 
resenärer. Dessutom kan projektet bidra med en typ av bostäder som saknas i området.  
 
Generellt anser förvaltningen att kommunen bör ha en restriktiv inställning till ny bebyggelse på mark 
som är planlagd för parkändamål. I det här fallet finns det redan en byggnad på platsen och även om 
förslaget medger en extra våning tas inte mer parkmark i anspråk.  
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, men närheten till vägen och busstorget gör den 
direkta omgivningen mindre känslig ur kulturmiljöperspektiv. Risker från transporter av farligt gods 
behöver behandlas i detaljplaneringen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för fastigheten Hoxla 11:13. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för fastigheten Hoxla 11:13. 
 
______ 

Beslutsunderlag 
- Begäran om planbesked Hoxla 11.13.pdf 
- Bilder Hoxla idag - Ansökan om planbesked Hoxla 11.13.pdf 
- Bilder Hoxla Vision - Ansökan om planbesked Hoxla 11.13.pdf 
- Markplan, situationsplan, sektioner, fasader.pdf 
- PM planbesked på fastigheten Hoxla 11 13.docx 
- Beslut - Ks au § 32 2020-03-05 - Planbesked för fastigheten Hoxla 11_13.pdf 
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§ 64/20 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 
Planeringschef 
Planchef 
MSN 
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§ 65/20  Dnr KS/2019/0518/019-3 

Utredning om ny simhall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen undersöker var simhallen lämpligen kan lokaliseras i Ösmo. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S) och Bernt Månsson (V) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Lena Dafgård (SN) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
I Nynäshamns lokalförsörjningsplan anges att kommunens simhall är i bristfälligt skick och att en 
ersättning av simhallen bör utredas. En utredning bör bland annat lämna förslag på var en ny simhall i 
kommunen bör placeras.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat, KSA§ 8/2020, att förvaltningen ska presentera en plan för framtida 
utredning av en ny simhall i kommunen.  
 
Att bygga en simhall är en process i många steg. Den första utredningen bör framför allt ge en bild av är 
vilken storlek på simhall som är aktuell i Nynäshamn, vilka kostnader det handlar om samt var den kan 
placeras och varför. Lokaliseringen ska beakta kommunens nuläge, planberedskap samt framtida fysiska 
planering. Lokaliseringen bör vara kommersiellt gångbar och effekten av detta bör belysas. Förslagen till 
placering ska motiveras utförligt utifrån olika aspekter. En utredning bör givetvis erhålla den tidigare 
simhallsutredningen som underlag, liksom kommunens övriga planer på i synnerhet bostadsutveckling.  
 
Den tidigare simhallsutredningen tittade endast på var i Nynäshamns tätort en simhall skulle kunna 
placeras och inte om exempelvis Ösmo kunde vara ett alternativ. Den tidigare utredningen var alltså 
begränsad geografiskt och svarade heller inte för en affärsmässig bedömning om var det ur kommersiell 
synpunkt är lämpligast att förlägga en simhall.  
 
När en utredning är klar krävs ett politiskt ställningstagande om var simhallen ska placeras som sedan 
kan mynna ut i en detaljplaneläggning som förutom placering tar hänsyn till hur stor markyta som ska 
ianspråktas. Förutom detta bör en första utredning titta på:  
 

• Geografisk placering. 
• Vilka funktioner en modern simhall har samt vilka funktioner som är kostnadsdrivande. 
• vilka finansieringsmöjligheter det finns samt för- och nackdelar med dessa. Även 

genomförandetiden bör belysas. 
• Vilken storlek på simhall som är rimlig i Nynäshamns situation givet befolkningsunderlag, 

närliggande simhallar, behov med mera. 
• Driftsform. 
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§ 65/20 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

1. Uppdra till förvaltningen att genomföra en utredning om ny simhall i kommunen. 
2. Ianspråkta upp till 0,5 miljoner kr ur finansförvaltningen för utredningen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

1. Uppdra till förvaltningen att genomföra en utredning om ny simhall i kommunen. 
2. Ianspråkta upp till 0,5 miljoner kr ur finansförvaltningen för utredningen. 

Yrkande 
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag, och yrkar istället att förvaltningen undersöker 
var simhallen lämpligen kan lokaliseras i Ösmo. 
 
Daniel Adborn (L) begär ajournering och ajournering genomförs kl. 11:16-11:20. 
 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande.  
 
Patrik Isestad (S) yrkar som tillägg till Lena Dafgårds (SN) yrkande att de 0,5 miljoner som var tänkta till 
utredningen förs över till välfärdspengar. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

1. Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande. 
2. Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla Lena Dafgårds (SN) yrkande, och avslå Patrik Isestads (S) yrkande. 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Utredning om ny simhall 
- Beslut - Ks § 8 2020-01-16 -  Utredning om ny simhall 
- Bilaga C.pdf 
- Beslut - Ks au § 34 2020-03-05 - Utredning om ny simhall.pdf 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Planeringschefen 
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§ 66/20  Dnr KS/2019/0288/739-6 

Svar på återremiss, väckt avseende äldreboende i Ösmo 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för svaret och avvaktar socialnämndens inriktningsbeslut i ärendet. 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) har väckt ett ärende angående byggnation av vård- och omsorgsboende i Ösmo i 
samband med exploateringsprojektet Utveckling av Södra och centrala Ösmo. Kommunstyrelsen har 
fattat beslut, KS § 170/2019, om att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.  
 
Av en skrivelse som återfinns som bilaga till protokollet framgår att förslaget är att bryta ut en del av 
detaljplaneläggningen och skapa en frimärkesplan i området från Hallängens förskola till Ösmo IP för ett 
”boende anpassat för äldre med blandade upplåtelseformer”. Härutöver föreslås socialnämnden få i 
uppdrag att ”[…]redovisa en planering för utvecklingen och dimensioneringen äldreboende som kommer 
föreligga i Ösmo med omnejd för att uppfylla äldre politiska programmets intentioner.” 
 
Förvaltningen svarade i ett tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09, Kommunstyrelsen återremitterande 
ärendet, KS § 225/2019, till förvaltningen för att rätta fakta och konkretisera och strukturera utifrån att-
satsernas intentioner.   

Förvaltningens bedömning 
Socialnämnden beslutade i september, SON § 100/2019, att inte gå vidare med planerna på en 
tillbyggnad av Tallåsen eller Sunnerbo. Samtidigt gav nämnden socialförvaltningen ett uppdrag om att 
analysera behovet av vård- och omsorgsplatser och en redogörelse för vilka alternativ som står till buds 
för att möta behovet.  
 
Socialförvaltningen begärde att kommunstyrelseförvaltningens planeringsavdelning skulle ta fram 
dokumentet. I promemorian finns en nuläges- och behovsanalys och en presentation av vilka alternativ 
som kommunen har att välja mellan. I korthet har kommunen ett ökat behov till följd av 
befolkningsutvecklingen som innebär att ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att kunna fyllas år 
2024-2025. Vilken strategi kommunen väljer är utfallet av ett antal avvägningar och i underlaget 
presenteras olika resonemang. Socialnämnden tog del av promemorian i november månad 2019, SON § 
119/2019. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har, SON-AU § 8/2020, översänt ett förslag till de politiska partierna för 
hur kommunen bör gå vidare i ärendet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen menar att frågan om utbyggnad av äldreomsorgen i första hand hanteras i 
socialnämnden och att formella diskussioner nu pågår. Ärendet kan komma att behandlas i 
kommunstyrelsen i ett senare skede då en inriktning i vård- och omsorgsfrågan kan komma att påverka 
både kommunens ekonomi och markpolitiken. För närvarande menar förvaltningen att kommunstyrelsen 
bör avvakta socialnämndens inriktningsbeslut i ärendet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen i och 
med detta anser ärendet besvarat.  
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§ 66/20 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för svaret och avvaktar socialnämndens inriktningsbeslut i ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för svaret och avvaktar socialnämndens inriktningsbeslut i ärendet.  
 
Yrkanden  
Patrik Isestad (S), Inger Andersson (S), Donald Löfving (SD) och Bernt Månsson (V) yrkar avslag till 
arbetsutskottets förslag och yrkar istället att: 

- kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bryta ut mark i den 
pågående detaljplanen för Ösmo (Nyblevägen, Maria Barkmansväg – mark från Hallängen 
förskola framtill Ösmo IP) att innehålla ny plats för boende anpassat för äldre med blandade 
upplåtelseformer. 

- kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att redovisa en planering för utveckling och 
dimensioneringen äldreboende som kommer föreligga i Ösmo med omnejd för att uppfylla 
äldrepolitiska programmets intentioner. 

 
Daniel Adborn (L) och Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) m.fl. yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärd. 
 
Voteringsproposition 
Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Patrik Isestads (S) m.fl. yrkande. 
Ja–röst för bifall till arbetsutskottets förslag och nej-röst för bifall till Patrik Isestads (S) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 Ja Nej 
Harry Bouveng (M) X  
Daniel Adborn (L) X  
Tommy Cumselius (M) X  
Theresia Bergendahl (C) X  
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Patrik Isestad (S)  X 
Janice Boije Junerud (S)  X 
Inger Andersson (S)  X 
Bernt Månsson (V)  X 
Lena Dafgård (SN) X  
Donald Löfving (SD)  X 
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§ 66/20 
 
Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Patrik Isestads (S) m.fl. yrkande finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskotts förslag till beslut.  
 
______ 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss, väckt avseende äldreboende i Ösmo 
- Beslut - KS § 225 2019-09-05 - Yttrande över väckt ärende avseende äldreboende i Ösmo 
- Beslut - KS § 170 2019-05-23 - Väckande av ärende - Äldreboende i Ösmo.pdf 
- Analys av behovet av vård- och omsorgsplatser samt underlag för framtida inriktningsbeslut.pdf 
- Bilaga E KS § 170.pdf 
- Beslut - Ks au § 35 2020-03-05 - Svar på återremiss, väckt avseende äldreboende i Ösmo.pdf 

 

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Planeringschefen 
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§ 67/20  Dnr KS/2019/0467/061-3 

Yttrande över medborgarförslag om att bygga om 
kommunhuset till äldreboende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten, KF § 185/2019, över ett medborgarförslag som 
föreslår att kommunhuset görs om till äldreboende. Som motivering anges det ökade behovet av 
äldreboenden samt att kommunhuset redan idag är för litet för att inhysa förvaltningen.  
 
Kommunen har ett ökat behov av äldreomsorg och det stämmer att kommunhuset inte rymmer hela den 
kommunala förvaltningen. En del av förvaltningen är redan nu utlokaliserad i externa lokaler.  
 
Enligt kommunens beräkningar finns ett behov av att bygga ut äldreomsorgen med två vård- och 
omsorgsboendet under 20-talet. Det första av dessa kommer sannolikt ligga i Nynäshamns tätort då det 
inte finns tid för ändring av detaljplan. Det andra boendet kan eventuellt komma att placeras där 
kommunhuset är idag, ett annat alternativ är i Ösmo. 
 
Det pågår inte idag något arbete i riktningen att göra om kommunhuset till äldreboende, utan fokus 
ligger på att få till stånd nästa boende utan detaljplaneändring. I och med det svar som presenteras i 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020 föreslås medborgarförslaget vara 
besvarat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat. 
 
_____ 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag - Att Nynäshamns kommunhus byggs om till äldreboende.pdf 
- Beslut - Ks au § 36 2020-03-05 - Yttrande över medborgarförslag om att bygga om 

kommunhuset till äldreboende.pdf 
- C-sam,F-sam KSF 2020-03-04, Medborgarförslag om äldreboende, motion utmaningsrätt, privat 

driven vht, hantering privat nyttj mobiltel.pdf 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§ 68/20  Dnr KS/2019/0282/260-2 

Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 
7, Ösmo. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
2. Godkänna mark- och exploateringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Vansta 

5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 

planuppdrag har tagits. 

Ärendet 
Ösmo är Nynäshamns kommuns näst största tätort med cirka 4 000 invånare. I Kommunens långsiktiga 
planeringsstrategi, i 2012 års översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen 2006 och program för Ösmo 
2009, anges Ösmo som en viktig utvecklingsort med en stor potential för förtätning.   
 
Det aktuella området för projektet är beläget i anslutning till Nyblevägen och Birkavägen på varsin sida i 
det centrala stråket mellan Ösmo centrum och Ösmos pendeltågstation med resecentrum. Inom 250 
meter från fastigheterna finns vårdcentral, simhall, bibliotek, busshållplats, dagligvaruhandel, skola, 
förskola och pendeltågsstation. Området består av fastigheterna Hallängen 7 som idag ägs av 
Exploatören Ösmo Hallängen 7 AB och del av fastigheterna Vansta 5:50 och Vansta 5:2 som är i 
kommunens ägo.  
  
I dagsläget utgörs fastigheten Hallängen 7 av hyresbostäder i två byggnadsvolymer bestående av två 
våningar sammankopplade med en lågdel som innehåller en tidigare biograf. Den del av Vansta 5:50 som 
berörs av projektet utgörs i dag av markparkering och grönyta.  
 
Nyblevägen i Ösmo är utpekad som huvudstråk mellan Ösmos pendeltågstation och Ösmo centrum, med 
planer att bredda gatan och göra om den till en huvudgata med trädplantering och gång- och cykelbanor. 
Både Nyblevägen och Birkavägen är utpekade för utveckling. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den nya exploateringen vid Hallängen 7 och del av Vansta 
5:50 uppfyller översiktsplanens mål och strategier om en positiv förtätning och utveckling av Ösmo.  
Exploateringsområdet ligger i det viktiga stråket mellan Ösmo pendeltågsstation med busscentral och 
Ösmo centrum där det finns utbud av grundläggande service så som skola, simhall och dagligvaruhandel. 
Den föreslagna nybyggnationen bedöms därmed uppfylla riktlinjerna i Nynäshamns kommun 
översiktsplan. En förtätning på platsen bedöms även ligga i linje med den fördjupade översiktsplanen för 
Ösmo tätort samt strukturplan för centrala och södra Ösmo. 
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§ 68/20 
 
Slutligen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att ett godkännande av Markanvisningsavtal för del av 
Vansta 5:50, Hallängen 7, bidrar till att uppfylla de kommungemensamma målen. Genom nya attraktiva 
bostäder kan Nynäshamn växa som kommun. Byggnation i Ösmo bedömer förvaltningen som positivt för 
kommunens bostadsförsörjning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
2. Godkänna mark- och exploateringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Vansta 

5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 

planuppdrag har tagits. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
2. Godkänna mark- och exploateringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Vansta 

5:50, vid Hallängen 7, Ösmo.   
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt 

planuppdrag har tagits. 
________ 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid 
- Bilaga Markanvisningsavtal för del av Vansta 5_50, vid Hallängen 7, Ösmo.pdf 
- Beslut - Ks au § 37 2020-03-05 - Markanvisningsavtal för del av Vansta 5_50, vid Hallängen 7, 

Ösmo.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 69/20  Dnr KS/2010/0044/251-66 

Investeringsmedel för belysning vid ny gång- och 
cykelväg i Grödby/Trollstamalm  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 380 000 kronor ur investeringsramen 
”Exploateringsinvesteringar 2019 MoB, IV 115109” för inköp och montering av belysningsstolpar samt 
inkoppling av el, vid ny gång- och cykelväg i Grödby Trollstamalm. 

Ärendet 
Som del i projektet Trollstamalm/Grödby i Nynäshamns kommun har en gång- och cykelväg på ca 500 
meter anlagts. För att färdigställa gång- och cykelvägen behöver den kompletteras med belysningsstolpar 
och armatur. 
 
Utförandet av gång- och cykelvägen med belysning är avtalat om i ”Exploateringsavtal för del av Trollsta 
8:1 m fl”, tecknat 2009-10-01/2010-04-23, samt tilläggsavtal ”Avtal 2 om tillägg till exploateringsavtal för 
del av Trollsta 8:1 (...)”, tecknat 2011-03-25/2011-03-26/2011-03-27/2011-05-16.  
 
Kommunen ska enligt ovan nämnda avtal tillhandahålla fyra meter höga svartlackerade belysningsstolpar 
av märke Thorn standardstolpe med LED-armaturer av märke Thorn Plurio original samt elkabel. 
Kommunen beställer och bekostar inkopplingen av el i stolparna och inkopplingen mot befintligt elnät. 
Exploatören i projektet har förberett med kanalisation, fundament och förskottsbetalat för själva 
uppsättningen av stolparna enligt avtal.  
 
Investeringen beräknas vara färdigställd till sista juni 2020. 

Finansiering 
Kommunen har i dagsläget ramavtal med Vattenfall Services Nordic AB som har lämnat en offert på 
252 155 kronor för inköp och montering av 22 stycken belysningsstolpar.  
 
Vattenfall uppskattar en elförbrukning på 25 ampere vilket innebär, enligt kontaktperson på Elevio, att 
pris för inkoppling och nytt abonnemang blir: 35 250 + 301,25 * 300 = 125 625 kr. 
 
Totalt behövs en investeringskostnad på ca 380 000 kr. Detta ger en kapitalkostnad första året på ca 
21 700 kronor för en avskrivningstid på 25 år.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att åtgärden är viktig för att de kommuninvånare som nyttjar gång- och cykelvägen 
ska känna sig trygga samt för trafiksäkerheten. Förvaltningen anser även att åtgärden är ett krav för att 
kommunen ska uppfylla sin del av exploateringsavtalet med tilläggsavtal.  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-03-19 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 69/20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 380 000 kronor ur investeringsramen 
”Exploateringsinvesteringar 2019 MoB, IV 115109” för inköp och montering av belysningsstolpar samt 
inkoppling av el, vid ny gång- och cykelväg i Grödby Trollstamalm. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 380 000 kronor ur investeringsramen 
”Exploateringsinvesteringar 2019 MoB, IV 115109” för inköp och montering av belysningsstolpar samt 
inkoppling av el, vid ny gång- och cykelväg i Grödby Trollstamalm. 
 
______ 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Investeringsmedel för belysning vid ny gång- och cykelväg i 

Grödby/Trollstamalm 
- Anbudsbrev med A-prislista II.pdf 
- Beslut - Ks au § 38 2020-03-05 - Investeringsmedel för belysning vid ny gång- och cykelväg.pdf 

 

Skickas till 
Akten 
Controller 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
2020-03-19 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70/20  Dnr KS/2019/0548/252-2 
 

Erbjudande markförvärv Nynäshamn 2:136 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att klargöra följande till kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 mars: 
 

- AB Nynäshamnsbostäders intresse av marken,  
- Eventuellt ansvar för att riva baracker och kostnad för detta, 
- fornminnen. 

Protokollsanteckning 
Kommunstyrelsen uppmärksammar AB Nynäshamnsbostäder på mottaget erbjudande om markförvärv. 

Ärendet 
Kommunen har fått förfrågan om att köpa fastigheten Nynäshamn 2:136 som ägs av Stockholms stads 
exploateringskontor. Marken omfattas av pågående detaljplan för Guldbröllopsminnet 1 och 2, m.fl. och 
ska prövas för radhus alternativt kedjehus. SVEFA har i juni 2019 värderat marken till 2 700 000 kr. 
 
Stockholms stads exploateringskontor är en av tre markägare/byggherrar i detaljplaneprojektet, vilka står 
för 1/3 vardera av planläggningskostnaderna. De andra två är Micasa fastigheter i Stockholm AB, som 
äger Guldbröllopsminnet 1 och 2, och NCC Property Development AB, som (enligt avtal med kommunen) 
är blivande ägare av Nynäshamn 2:1 (del av). 
 
Samtliga tre byggherrar har under hösten 2019 uttryckt tveksamheter inför planarbetets fortsättning.  
Stockholms stad vill sälja sin mark och överlåta sin del av planläggningsavtalet till annan aktör. Den här 
typen av projekt ligger utanför deras prioriterade verksamhet. NCC tror sig inte kunna utveckla småhus 
med tillräcklig lönsamhet under rådande konjunkturförhållanden. NCC har uttryckt intresse för att få 
pröva flerbostadshus och/eller någon form av vård-/äldreboende på platsen. Detta ryms dock inte inom 
nuvarande planuppdrag och avsågs inte i avtalet mellan NCC och kommunen. Micasa vill i första hand 
utveckla Hamnvikshemmets befintliga vårdverksamhet på Guldbröllopsminnet 1, vilket kan göras inom 
gällande detaljplan. Deras intresse för bostadsutveckling på Guldbröllopsminnet 2 är sekundärt och om 
planarbetet avstannar vill de söka bygglov enligt nuvarande bestämmelser.  
 
Stockholms stads exploateringskontor erbjuder i första hand Nynäshamns kommun att köpa marken i 
projektet. I andra hand går erbjudandet till NCC Property Development AB och i tredje hand avser de gå 
ut på den öppna marknaden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inte förvärva fastigheten Nynäshamn 2:136. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inte förvärva fastigheten Nynäshamn 2:136. 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70/20 

Föredragning 
Anna Lewén, mark- och exploateringsingenjör, föredrar ärendet. 

Yrkande 
Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S), Bernt Månsson (V), Harry Bouveng (M) och Donald Löfving (SD)  
yrkar att ärendet ska återremitteras för att klargöra följande till kommunstyrelsens sammanträde den 27 
mars 2020: 

- AB Nynäshamnsbostäders intresse av marken,  
- ansvar för att riva baracker och kostnad för detta, 
- fornminnen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) m.fl. återremissyrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Lena Dafgårds (SN) m.fl. återremissyrkande. 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
- Tj - Erbjudande markförvärv Nynäshamn 2:136 
- Bil Karta Nynäshamn 2:136.docx 
- Beslut - Ks au § 39 2020-03-05 - Erbjudande markförvärv Nynäshamn.pdf 

 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Planeringschef 
AB Nynäshamnsbostäder 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71/20  Dnr KS/2020/0140/407-2 

Svar på undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § 
miljöbalken för ändringstillstånd vid Stockholm Norvik 
Hamn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar på 
undersökningssamrådet.  
 
Ärendet 
Stockholms hamnar avser att flytta viss passagerartrafik (del av den kombinerade gods- och 
passagerartrafiken med så kallade Ro-pax-fartyg) från Nynäshamns hamn över till Stockholm Norvik 
hamn.  
 
För att underlätta förtöjning med olika fartyg har bolaget för avsikt att utföra anpassningar av kajlägen 
genom dykdalber alternativt viss mindre förlängning/ombyggnad av kajlägen. Tillkommande 
passagerartrafik vid Stockholm Norvik Hamn samt planerad mindre vattenverksamhet bör, enligt  
bolagets uppfattning, kunna prövas inom ramen för ett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken. 
Bolaget avser dock att inom ramen för en MKB ta fram en förnyad riskbedömning med avseende på 
planerad passagerartrafik vid Stockholm Norvik Hamn. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser det som positivt att flytta delar av hamntrafiken, i synnerhet den tunga trafiken, från 
Nynäshamns hamn till Norvik. Detta möjliggör en utveckling av Nynäshamns stad där kopplingarna 
mellan hamnområdet och staden kan förstärkas i och med en minskad mängd tung genomfartstrafik. I 
förlängningen skapar det också möjligheter för en flytt av infarten till Gotlandsterminalen, då trafik leds 
om och potential finns till stärkta kopplingar mellan Nynäshamns centrum och gästhamnen. Kommunen 
tar i frågor om tillstånd för vattenverksamhet inte själv ställning till lämplighet, sakinnehåll eller 
säkerhetsbedömning. Dessa avvägningar genomförs av Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar på 
undersökningssamrådet.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar på 
undersökningssamrådet.  
 
_______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71/20 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Svar på undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken för 

ändringstillstånd vid Stockholm Norvik Hamn 
- Ändringstillstånd vid Stockholm Norvik Hamn - Undersökningssamråd enligt 6 kap. 24§ 

miljöbalken.pdf 
- Beslut - Ks au § 40 2020-03-05 - Svar på undersökningssamråd.pdf 

Skickas till 
Akten  
Bolagets ombud  
Planeringschef  
MSN 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72/20  Dnr KS/2020/0109/000-2 

Svar på remiss; Strategi för att stärka barns rättigheter i 
Haninge kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte har något att erinra mot förslaget till strategi.  

Ärendet 
Kommunen har av Haninge kommun bjudits in att yttra sig om Strategi för att stärka barns rättigheter i 
Haninge kommun. I Haninge är andelen barn större än i länet och riket i stort. Strategin för att stärka 
barns rättigheter är kommunens utgångspunkt för att tillämpa lagen och sammanfattar kommunens 
ambitioner kring arbete med barn i Haninge kommun. Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter 
inom alla berörda områden och verksamheter inom kommunen. Strategin utgör en vägledning och ett 
stöd för åtgärder och beslut i kommunen som har påverkan på barn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte har något att erinra mot förslaget till strategi.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte har något att erinra mot förslaget till strategi.  
 
______ 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Svar på remiss; Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun 
- Missiv Barns rättigheter.pdf 
- Remiss - Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun REMISS med bilaga.pdf 
- Sändlista remiss BK.pdf 
- Beslut - Ks au § 41 2020-03-05 - Svar på remiss - Strategi för att stärka barns rättigheter.pdf 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Haninge kommun   
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73/20  Dnr KS/2020/0111/449-2 

Svar på remiss; Minoritetspolitiskt program  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte har något att erinra mot förslaget till program. 

Ärendet 
Kommunen har av Haninge kommun bjudits in att yttra sig om Minoritetspolitiskt program. Den 1 januari 
2019 reviderades minoritetslagstiftningen och det blev lagstadgat att varje kommun ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. I samband med detta tar Haninge kommun tagit fram förslag 
till minoritetspolitiskt program. Minoritetspolitiska programmet ska ge en övergripande och långsiktig bild 
av kommunens ambition och vilja i detta arbete. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte har något att erinra mot förslaget till program.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte har något att erinra mot förslaget till program.  
______ 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Svar på remiss; Minoritetspolitiskt program 
- MISSIV  minoritetspolitiskt program.pdf 
- REMISS Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun.pdf 
- Sändlista remiss MPP.pdf 
- Beslut - Ks au § 42 2020-03-05 - Svar på remiss; Minoritetspolitiskt program.pdf 

Skickas till 
Akten  
Planeringschef 
Haninge Kommun  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74/20 KS/2020/0137/009 

Trygghetsråd - information 
 
Ärendet utgår. 
 
______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75/20  

Återrapportering om arbetet med Agenda 2030 
programmet 
 
Ärendet utgår. 
 
 
______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 76/20 KS/2019/0001/009 

Rapportering om resultatet av medborgarundersökningen 
 
Ärendet utgår. 
 
______ 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77/20 KS/2020/0031/008 

Samhällsbyggnadsprojekt – prioritering av projektlistan 
Mikael Gustafsson, planeringschef, redogör för förvaltningens prioriteringslista över projekt. 
 
______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78/20 KS/2020/0031/008 

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Mikael Gustafsson, planeringschef, rapporterar från samordningsgruppen för samhällsbyggnads-
processen. 
 
______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79/20 KS/2020/0032/008 

Rapport näringslivsfrågor 
 
Ärendet utgår. 
 
______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80/20 KS/2020/0089/008 

Kansliavdelningen informerar 
 
Ärendet utgår. 
 
______ 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 81/20  Dnr KS/2020/0003/002-5 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Ärendet 
KS/2020/0122/164-3 
Säkerhetschefen har avgett yttrande över ansökningar till Hemvärnet. 
 
KS/2020/0124/232-3 
Planeringschefens beslut om tidsbegränsat bygglov, startbesked och slutbesked, fastigheten Nibble 1:4, 
förlängning av tidsbegränsat bygglov för tillfällig paviljong. 
 
KS/2020/0122/164-5. 
Säkerhetschefen har avgett yttrande över ansökan till Hemvärnet. 
 
KS/2020/0012/022-2 
Kommundirektören har beslutat om förordnande av tillförordnad ekonomichef. 
 
KS/2020/0012/022-1 
Kommundirektören har beslutat om förordnande av tillförordnad HR-chef. 
 
KS/2020/0096/019-18 
Kommundirektören har beslutat att inte avge något yttrande över remiss av undersökningssamråd om 
ombyggnation av luftledning ÄL443, Wik-Inn Marina. 
 
KS/2020/0094/252-6 
Mark- och exploateringschefen har tecknat avropsavtal för konsulttjänster.  
 
KS/2020/0300/261-6 
Mark- och exploateringschefen har tecknat avtal om anläggningsarrende Nynäshamn 2:170, 
kiosk/restaurang. 
 
KS/2018/0405/001-9 
Ordförandebeslut – Rättelse av kommunstyrelsens beslut 2020-02-20 § 26 gällande överlämning av 
myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande 
produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.   
 
KS/2019/0527/610-5 
Ordförandebeslut – Svar på remiss utredning om flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering inom 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-16 § 2, 2020-02-06 §§ 17 och 19. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 81/20 
 
Vid sammanträdet finns möjlighet att ta del av följande information från HR-avdelningen. 

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

 
_______ 
 

Skickas till 
Akten  
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82/20  Dnr KS/2020/0030/069-5 

Skrivelser och beslut 

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

Ärendet 
KS/2020/0096/019-15 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-18 § 35 angående drift och underhåll av 
fastigheter.  
 
KS/2020/0026/042-1 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2020-02-14. 
  
_______ 
 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 83/20  Dnr KS/2020/0033/008-5 

Cirkulär 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner: 
 
Cirkulär 20:08 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023.  
 
_______ 
 

Skickas till 
Akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 84/20 

Nästa sammanträde 
 
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är 27 mars 2020 kl. 09.00.  
 
_______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85/20 KS/2018/0499/001 

Information om organisationsutredningen 
 
Carolina Pettersson, kommundirektör, informerar kortfattat om genomförd organisationsutredning.  
 
_______ 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 63 
Kommunstyrelsen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 86/20 

Investering, Sunnerby förskola m.m. 
 
Ärendet utgår. 
 
_______ 
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