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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-05-19 
Anslaget sätts upp: 2020-05-20   Anslaget tas ned: 2020-06-11 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-05-19 kl. 09.00-13:20 
Ajournering 09:53-10:00, 10:10-10:28, 11:32-11:37. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S), distans 
Inger Andersson (S), distans 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Donald Löfving (SD) 
Agneta Tjärnhammar (M) går in för Tommy Cumselius (M) § 133, 139-140 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning. 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 133, 139-140.

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2020-05-29 på sammanträdet omedelbar justering. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
Ordförande 

Patrik Isestad (S) 
Justerare 

Daniel Adborn (L) 
justerare 

Matilda Ekh 
Sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Håkan Svanberg (M) 
Sophia Stureson (L) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Lars-Åke Lundin (S) 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

Övriga deltagare 
Antonella Pirrone (KD), distans 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Christian Wigren, kanslichef 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Marcus Svinhufvud (M) 
Mona Bjurén, enhetschef HR-avdelningen 
Dan Olén, ekonomichef 
Caroline Thunström, enhetschef mark- och exploatering distans 
Sandra Zacharison, projektledare distans 
Jonas Karlsson, näringslivschef distans 
Maria Gard Günster (C), distans 
Albin Törnberg, samhällsplanerare 
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§ 133/20 KS/2020/0105/260 

Tilldelningsbeslut för markanvisningstävling, Hallängen Ösmo 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa mark för bostäder och verksamhetslokaler inom del av
fastigheten Vansta 5:2 m fl med fri upplåtelseform till Företag D.

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören och mark- och exploateringschefen att
teckna markanvisningsavtal, i huvudsak i överensstämmelse med bilagd mall för
markanvisningsavtal, bilaga 1.

3. kommunstyrelsen beslutar att beslutet justeras omedelbart.

4. kommunstyrelsen beslutar att ge Södertörns upphandlingsnämnd i uppdrag att skriftligen uttala
till kommunstyrelsen om markanvisningstävlingen med ankaraktör bryter mot LOU.

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga A. 

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som redovisas i bilaga B. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunen har anordnat en markanvisningstävling inom detaljplaneområdet för etapp Hallängen i 
samhällsbyggnadsprojektet Utveckling av centrala och södra Ösmo. Anbudsvinnaren kommer, utöver 
ett tilldelat kvarter omfattande cirka 100 lägenheter, att få tjänstgöra som ankaraktör under 
planarbetet med etapp Hallängen.  

Utvärderingen av de inkomna anbuden har skett utifrån de kriterier som kommunstyrelsen beslutade 
om vid sitt sammanträde den 26 september 2019, § 264. Utvärderingen är att ses som färdigställd i 
och med att kommunstyrelsen beslutar om tilldelning vid sitt sammanträde den 17 maj 2020.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-26, § 264 att låta genomföra markanvisningstävling för del av 
fastigheten Vansta 5:2 m fl i Ösmo. Markprisersättningen fastställdes i tävlingsprospektet till 3 500 
kronor per kvadratmeter ljus BTA. Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer utöver ovan nämnd 
anvisning få i uppdrag att verka som ankaraktör/referens under planarbetet med etapp Hallängen.  

Det inkom sex stycken anbud och majoriteten av dessa var av god kvalitet. De anbud som inkommit 
bedöms tillsammans utgöra ett tillräckligt underlag för utvärderingen.  

Utvärderingens upplägg 

Inkomna anbud har utvärderats utifrån de kriterier som kommunstyrelsen beslutade om vid sitt 
sammanträde den 26 september 2019, § 264. Utvärderingen från förvaltningens sida har genomförts 
av en utvärderingsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen och miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Anbuden har utvärderats utifrån de företagsuppgifter och 
referensprojekt som lämnats in, beskriven projektidé, genomförandekompetens samt tidigare 
erfarenheter av företagets markanvisningar.  

Vid utvärderingen har kontrollerats att ansökan var komplett, det vill säga att inlämningskraven i 
inbjudan var uppfyllda och att ansökan kom in i tid.  

Rättelse gjord på sida 5 enligt kommunstyrelsen 2020-09-03 § 216.
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa mark för bostäder och verksamhetslokaler inom del av
fastigheten Vansta 5:2 m fl med fri upplåtelseform till antingen
a) Företag C eller
b) Företag D.

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören och mark- och exploateringschefen att
teckna markanvisningsavtal, i huvudsak i överensstämmelse med bilagd mall för
markanvisningsavtal, bilaga 1.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Yrkande 
Ordförande (M), Agneta Tjärnhammar (M), Theresia Bergendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD) 
och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till punkt 1 b) Företag D. 

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

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut till förmån för det egna yrkandet att 
Södertörns upphandlingsnämnd skriftligen uttalar till kommunstyrelsen om markanvisningstävlingen 
med ankaraktör bryter mot LOU. 

Donald Löfving (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut till förmån för Patrik Isestads (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 1 b) Företag D. 

Proposition 2 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 2 och 3. 

Proposition 3 
Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) yrkande att Södertörns upphandlingsnämnd skriftligen uttalar 
till kommunstyrelsen om markanvisningstävlingen med ankaraktör bryter mot LOU. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag punkt 1 b) Företag D. 

Votering begärd. 
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Omröstningsresultat 
Ja 

Harry Bouveng, ordförande (M) x 
Daniel Adborg (L) x 
Agneta Tjärnhammar (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 

Med 6 ja-röster för förvaltningens förslag punkt 1 b) Företag D och 5 nej-röster för avslag finner 
ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens förslag punkt 1 b) Företag D. 

Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag punkt 2 och 3. 

Proposition 3 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet Patrik Isestads (S) yrkande. 

______ 

Skickas till: 

Akten  
planeringschef  
mark- och exploateringschef  
planchef  
ekonomichef  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Nej Ja Nej ______







Kommunstyrelsen (2020-05-19)

Ärende: 133/20, särskilt yttrande/yrkande

Tilldelningsbeslut för markanvisningstävling, Hallängen Ösmo.

Bakgrund:

Socialdemokraterna anser att tilldelningsbeslut inte ska beslutas under kommunstyrelsens
sammanträde den 19-maj. När beslutet fattades i kommunstyrelsen, september 2019, att påbörja
upphandling av ankaraktör för etapp 1, Ösmo södra yrkade Socialdemokraterna - Att
Kommunstyrelsen remitterar handlingsplan för markanvisning Hallängen, del av Ösmo, etapp 1
ut till de politiska partierna i Nynäshamns kommun.

Yrkandet baserades på att beslutsunderlag var sparsamt och att ankaraktörer inte var tillräckligt
förankrat bland de politiska partierna i Nynäshamns Kommun.

Nynäshamns kommun saknar en övergripande plan över hur Ösmo ska utvecklas som
landsbygdsnod.

Markanvisningstävlingen är baserad på att en ankaraktör skall driva detaljplanen framåt baserat på
en icke fastställd övergripande plan. I tjänsten ankaraktör ingår flera tjänster som entreprenören
ska tillhandahålla i arbetet. Dessa tjänster ska enligt Lagen om offentlig upphandling, upphandlas.
En markanvisningstävling med tillägget ankaraktör strider därför troligen mot LOU.

Socialdemokraterna menar därför att tilldelningsbeslut inte kan beslutas förrän Södertörns
Upphandlingsnämnd skriftligen uttalat sig om ankaraktörer inte kan anses bryta mot LOU då
tjänster ingår i uppdraget. Socialdemokraterna befar att markanvisningstävlingen kan riskeras
överklagas.

Förvaltningens förslag till beslut i ärendet är:

1. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa mark för bostäder och verksamhetsmark inom del
av fastigheten Vansta 5:2 med fri upplåtelseform till antingen

a) Företag c eller

b) Företag D.



2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektör och mark- och exploateringschefen att
teckna markanvisningsavtal, i huvudsak i överensstämmelse med bilagd mall för
markanvisningsavtal, bilaga 1.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Socialdemokraterna yrkar avslag på samtliga attsatser vilket kommunstyrelseförvaltningen
föreslår kommunstyrelsen att besluta.

Socialdemokraterna yrkar genom ett tilläggsyrkande;

1. Att Södertörns upphandlingsnämnd skriftligen uttalar till kommunstyrelsen att
markanvisningstävlingen med ankaraktör inte bryter mot LOU.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Patrik Isestad
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§ 139/20     
 KS/2020/0142/536 

Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och 
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar 
med tillägg om att vid tidtabellsförändringar som påverkar skolbarns resor bör trafikutövaren kontakta 
kommunen för samråd. Patrik Isestads (S) skrivelse bifogas svaret. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Trafikförvaltningen presenterar en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellskifte i 
december 2020 (T21). Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat linjesträckningar, turtäthet 
och trafikeringstid. Förslagen har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och baseras på bland 
annat kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt trafikförvaltningens kommundialog. Alla 
förslag kommer inte att kunna genomföras med hänsyn till regionens ekonomiska ramar.  

För pendel- och regionaltågstrafiken presenterar remissen trafikförvaltningens inriktning för trafiken 
under T21. Då planeringshorisonten för pendel- och regionaltågstrafiken är längre än för övrig trafik 
uppmanas remissinstanserna utnyttja den här remissen för att inkomma med synpunkter även för 
kommande tågplaner såsom T22. I mitten av april kommer trafikförvaltningen att informera länets 
kommuner om den tåglägesansökan inför T21 som trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket. 

Kollektivtrafikens utveckling på Södertörn  
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och 
Tyresö) står gemensamt bakom texten under denna rubrik vad gäller kollektivtrafikens utveckling på 
Södertörn. Texten utgör en del av kommunernas egna remissvar på Region Stockholms förslag till 
trafikförändringar i kollektivtrafiken 2020/2021 (T21).  

Södertörn växer kraftfullt. Fram till 2030 planeras för ytterligare ca 175 000 invånare vilket är en 
ökning med 35% från dagens 500 000 invånare. Även antalet arbetsplatser ökar kraftigt på Södertörn. 
Det ställer höga krav på tillgänglighet och framkomlighet, inte minst för kollektivtrafiken som behöver 
vara effektiv och konkurrenskraftig jämfört med bilen. Etapplösningar behövs fram till dess att stora 
infrastrukturprojekt är färdigställda såsom Tvärförbindelse Södertörn, ny passage över Södertälje 
kanal och Spårväg Syd. Detta är avgörande för att binda ihop regionen, bryta segregation, förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden och möjliggöra möten mellan olika målgrupper.  

Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Haninge, 
Kungens kurva och Södertälje knyts samman med attraktiv kapacitetsstark kollektivtrafik. Det är 
därför angeläget att planerade stombusslinjer enligt Stomnätsplanen startas snarast. Vi anser också 
att det ska finnas valmöjligheter, så kallad parallelltrafik, mellan spår och buss. Det skapar en 
robusthet i kollektivtrafiksystemet vid störningar som gör att fler människor kommer se 
kollektivtrafiken som ett tillförlitligare alternativ än bilen. Vi ser utbyggd parallelltrafik som en 
förutsättning för att vi ska få en kraftfull omställning till ökat kollektivtrafikresande och anser därför 
att Regionen ska ompröva sin nuvarande inställning till parallelltrafik.  

Pendeltågstrafiken är ryggraden i kollektivtrafiken för större delen av Södertörn. Det är viktigt att 
den fungerar och är pålitlig. För stationer längre ut i pendeltågssystemet är det extra viktigt att 
restider hålls nere medan turtätheten är extra viktig för stationer längre in i systemet.  

För stråken in mot Stockholm med många resande och där spårtrafik saknas (exempelvis väg 73 
och E4/E20) är det extra viktigt att öka framkomligheten för direktbussarna, med goda omstignings-
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möjligheter nära centrala Stockholm. Förutsättningarna för att införa stombussar på E4/E20 mellan 
Nykvarn/Södertälje-Kungens kurva-Liljeholmen bör utredas i syfte att koppla samman kärnor och 
målpunkter såsom Södra Porten i Botkyrka samt minska restiderna.  

Resor på tvären med kollektivtrafik är idag bristfälligt utbyggda på Södertörn. I avvaktan på 
färdigställandet av ny infrastruktur, t ex Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn bör 
delsträckor av samtliga planerade stombusslinjer och andra satsningar startas tidigare. Utöver det 
anser vi att en utredning bör startas för stråket mellan Nykvarn-Östertälje och vidare mot Haninge-
Nynäshamn för att hitta en attraktivare linjedragning än tidigare förslag till stombusslinje.  

Bytespunkterna Flemingsberg, Gullmarsplan och Liljeholmen är idag viktiga knutpunkter för 
Södertörn och kommer bli än viktigare i framtiden. Det behöver därför säkerställas att de inte utgör 
flaskhalsar i den ökning av resande som planeras.  

Resecentrum Flemingsbergs roll som knutpunkt kräver nu ett kraftfullt gemensamt agerande från 
regionen, Trafikverket och kommunen för att hitta finansiering och omhänderta den utveckling med 
exempelvis 35 000 nya arbetsplatser som sker i området. I detta samarbete är det viktigt att 
säkerställa Flemingsbergs framtida roll som knutpunkt som kommer att ge förutsättningar för 
utvecklingen av stadskärnan.  

För Gullmarsplan visar analyser på en kraftigt ökad efterfrågan på bussresor, vilket ställer stora krav  

på utformning och lokalisering av nya Gullmarsplan. Under den långa tid då tunnelbanans utbyggnad 
pågår behövs en temporär lösning som fungerar för de busslinjer som har störst behov, dvs de 
busslinjer som kommer till och från Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Det är av största vikt att det i 
samband med ombyggnationen av Gullmarsplan också tillskapas ytterligare busslinjer med fler 
målpunkter.  

I Tyresö saknas i dagsläget helt spårburen kollektivtrafik, vilket också gäller för många 
bostads-områden, glesbygd och skärgård i de övriga kommunerna på Södertörn. En kapacitetsstark, 
attraktiv och tillgänglig busstrafik är extra viktig för dessa områden och platser oavsett om den är 
spårburen eller fortsatt sker med buss.  

För att stärka den storregionala och nationella tillgängligheten från Södertörn behövs 
effektiva förbindelser med tåg till och från viktiga målpunkter utanför Södertörn, t ex regionalt till 
Arlanda och Uppsala samt nationellt genom Flemingsbergs och Södertälje syds koppling till 
fjärrtågstrafiken.  

Regionen bör verka för att medel finns i länsplan för framkomlighetsåtgärder i vägnätet, oavsett 
väghållare. På så sätt kan man åstadkomma kostnadseffektiva satsningar med stor samhällsnytta, 
utan att väghållaransvaret eller kommungränser utgör begränsningar.  

Beteendepåverkande åtgärder måste ges en tydligare plats bland de åtgärder regionen föreslår, 
den nödvändiga omställningen till ökat kollektivtrafikresande är inte möjlig utan tydliga och 
samordnade insatser.  

Generellt önskar Södertörnskommunerna att motiven till förändringar i kollektivtrafikens utbud 
tydligare anges i remissen. Det skulle underlätta dialogen mellan kommunerna och regionen och 
skapa större acceptans för och medvetenhet om de prioriteringar som måste genomföras. 

Föreslagna förändringar i Nynäshamns kommun 
Trafikförvaltningen planerar för att eventuellt köra snabbtågen till och från Nynäshamn även under 
sommaren genom omfördelning av befintliga resurser. Detta motiveras genom att Nynäsbanan har en 
lägre minskning av resandet än övriga pendeltågsgrenar sommartid eftersom ett relativt omfattande 
besöks- och turistresande förekommer. Ändringen skulle göras för att få en jämnare fördelning av 
resandet mellan tåg som utgår från Västerhaninge respektive Nynäshamn.  

För busstrafiken i kommunen anges inga föreslagna förändringar.  
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Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter på föreslagen förändring 
Förvaltningen ser det som positivt att ha snabbtågen även under sommaren då det skapar en 
kontinuitet och tillförlitlighet till pendeltågen. Snabbtåg under sommaren kan uppmuntra till att fler 
fritidsresor görs med pendeltåg då restiden är nästan 10 minuter kortare på sträckan Stockholm City - 
Nynäshamn. Restiden är en avgörande faktor för attraktiviteten hos kollektivtrafiken och snabbtågen 
på Nynäsbanan är en viktig del i detta. Men för att långsiktigt skapa robusthet och pålitlighet i 
pendeltågssystemet, och säkerställa framkomlighet för persontrafik likväl som för godstrafik på 
Nynäsbanan, är dubbelspår nödvändigt hela vägen till Nynäsgård.   

Övriga synpunkter 
En god kollektivtrafik är grundläggande för ett hållbart samhälle. Samhällets målpunkter, mötesplatser 
och utbud ska vara tillgängligt och enkelt kunna nås av alla. För att kollektivtrafiken ska vara 
konkurrenskraftig och attraktiv krävs korta restider, god turtäthet och smidiga anslutningar och 
bytesmöjligheter. Barn, unga, kvinnor och äldre nyttjar i högre grad kollektivtrafiken vilket man bör ha 
i åtanke i planeringen. Människors vardagsliv och rörelsemönster bör vara utgångspunkten för 
kollektivtrafikens utveckling likväl som kommunens bostadsutveckling.  

Pendeltåget är stommen i Nynäshamns kollektivtrafik och det är i stationsnära lägen som större 
bostadsprojekt planeras. Därmed är pendeltågets attraktivitet avgörande för kommunens utveckling. I 
och med industrispåret från Norviks hamn kommer belastningen på Nynäsbanan att öka. För att öka 
pålitligheten och robustheten i pendeltågssystemet krävs en utbyggnad av dubbelspår på Nynäsbanan 
för att säkerställa framkomlighet för både gods och persontrafik. Matartrafiken till 
pendeltågsstationerna har potential att utvecklas och väcker idag många frågor från allmänhet. 
Förvaltningen har en stark önskan om att kommunen, trafikförvaltningen och trafikoperatören inleder 
en specifik fördjupad dialog angående passning mellan buss och pendeltåg och vid vilka stationer 
detta bör ske. Förvaltningen noterar att buss 854 idag passas vid Gröndalsviken för pendeltåg till/från 
Stockholm för resenärer som åker till/från Sjögången. Fler avgångar är önskvärda på kvällar och 
helger för att tillgodose fler personers vardagsbehov av kollektivtrafiken. 

En blandning av kollektivtrafik ska bidra till ett hållbart, framkomligt och mindre störningskänsligt 
system som är attraktivt för kommuninvånarna. Därför bör förbättrade möjligheter till arbetspendling 
övervägas. Buss är ett bra komplement till pendeltåget i kommunen. Till exempel var förra årets 
förändring med utökade turer för linje 849 Ösmo centrum – Muskö positiv i och med försvarsmaktens 
utökade verksamhet på Muskö. 

Linje 861 (Nynäshamn-Gullmarsplan) bör kompletteras med ett antal omvända avgångar för att 
underlätta arbetspendling in till kommunen. En utökning av turer på linje 861 bidrar till fler 
valmöjligheter, så kallad parallelltrafik, mellan spår och buss. Parallelltrafik ger ökad robusthet vid 
störningar och ökar kollektivtrafikens tillförlitlighet för människor.  

Kommunen vill särskilt understryka att anslutningen mellan trafikslag är oerhört viktig för att skapa en 
attraktiv kollektivtrafik. Särskilt viktigt blir det då det finns få eller ibland inga alternativa vägar om 
man missar till exempel en buss eller ett pendeltåg. Förvaltningen förstår att den tillfälliga lösningen 
vid Gullmarsplan kan vara nödvändig men vill särskilt understryka vikten av en god permanent lösning 
för bussens framtida hållplatsläge. Nuvarande tillfälliga placering skapar idag en olägenhet för 
resenärerna.  

Förvaltningen anser att det är positivt att testa anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygd för att fortsatt 
kunna erbjuda kollektivtrafik och inte skära ner på linjer, t ex linje 856 som föreslogs inför T20. Om 
det testas är det viktigt med tydlig och enkel kommunikation gentemot resenärerna om hur 
beställning av trafiken görs, vilket även omfattar skolbarn som åker samma turer regelbundet över 
längre perioder.  

En fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i Nynäshamns kommun är nödvändig och nedan följer några 
avslutande synpunkter om kollektivtrafiken: 
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• Kommunikation gentemot resenärerna är mycket viktigt, oavsett om det gäller  
tidtabellsändringar eller förseningar. 

• Kollektivtrafik behövs under hela dygnet och nattrafik till Nynäshamn bör övervägas för att 
tillgodose fler människors behov och rörelsemönster. 

• Parallelltrafik är nödvändig för att behålla kollektivtrafikens attraktivitet.  
 

Tillgången till kollektivtrafiken ser väldigt olika ut i kommunen och det är av yttersta vikt att  

medborgarna upplever kollektivtrafiken som en möjlighet. För att kunna konkurrera med bilen krävs 
en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Tillgängligheten till viktiga målpunkter runtom i kommunen 
är grundläggande för kollektivtrafikens konkurrenskraft och måste bibehållas och förstärkas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.  

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

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar att det till remissvaret bifogas en skrivelse, se bilaga C. 

Lena Dafgård (SN) yrkar på att vid tidtabellsförändringar som påverkar skolbarns resor bör 
trafikutövaren kontakta kommunen för samråd. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till remissvar där Patrik Isestads (S) skrivelse bifogas 
svaret. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tillägg att vid tidtabellsförändringar som påverkar skolbarns 
resor bör trafikutövaren kontakta kommunen för samråd. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till remissvar och att Patrik Isestads 
(S) skrivelse bifogas svaret. 
 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lena Dafgårds (SN) tillägg. 
______ 

Skickas till: 
Trafikförvaltningen Region Stockholm  
MSN  
Planeringschef  
Handläggare 
Akten 
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§ 140/20     
 KS/2020/0141/011 

Svar på remiss - Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens 
skrivelse som kommunens remissvar.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har mottagit Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar från Länsstyrelsen.  

Strategin har tagits fram för att det konkreta arbetet med ekmiljöer så effektivt som möjligt ska 
bevara och utveckla naturvärdena i länets värdefulla ekområden. Den ska fungera som en arbetsplan 
för Länsstyrelsen och andra aktörer, men också bidra till bättre kunskap och hänsyn vid planering av 
bebyggelseutveckling med mera. Strategins åtgärdsdel avser i första hand perioden 2020–2025, men 
strategin sträcker sig till 2030.  

I strategin ingår:  
- Förslag till 18 värdetrakter för ekmiljöer i Stockholms län  

- Förslag till länsövergripande åtgärder som gynnar ekmiljöer  

- Förslag till åtgärder inom respektive värdetrakt, med särskilt fokus på nio prioriterade trakter.  

- Publicering av digitala kartberättelser med fokus på det strategiska arbetet  

Strategin omfattar både rekommendationer för vad kommuner och privata aktörer kan göra för att 
bevara och utveckla länets ekmiljöer, och prioriteringar för åtgärder som utförs av Länsstyrelsen i 
skyddade områden eller inom ramen för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Strategin 
beskriver också behov av kunskapsuppbyggnad med särskilt fokus på områden i länet där 
markanvändningen förändras snabbt.  

Beredning av ärendet  
Kommunstyrelseförvaltningen har till detta yttrande tagit emot synpunkter från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet. Planenhetens synpunkter presenteras nedan. 
Synpunkterna har tematiserats för att underlätta läsningen. 

Värdetrakten Nynäshamn 

Länsstyrelsen pekar i sitt förslag till ekstrategi ut ett område i och runtom Nynäshamns stad som en 
värdetrakt – det vill säga som ett av de områden i länet som har högst värden och bäst 
förutsättningar för långsiktigt bevarande av ekmiljöer. Nynäshamns kommun har redan påbörjat en 
egen inventering av större träd inom den föreslagna värdetrakten. Inventeringen har främst 
genomförts på allmän platsmark men även översiktligt på privata fastigheter inom staden. 
Kommunens inventering visar att det inom värdetrakten finns fler skyddsvärda ekar och efterträdare 
till dessa än de som länsstyrelsen inventerat och som därmed saknas i strategin. Exempelvis finns 
flera platser med ekmiljöer i de nordöstra delarna av staden samt ett stråk från nordost mot nordväst 
som ännu inte är undersökta. 

I Grönstrukturplan för Nynäshamns stad pekas ek, tall och oxel ut som stadens karaktärsträd. 
Grönstrukturplanen betonar att flera områden inom den föreslagna värdetrakten har ett värdefullt 
eklandskap och att dessa ekar bör bevaras. Vidare beskriver planen att många av karaktärsträden 
finns inom privata fastigheter. Grönstrukturplanen betonar att Nickstaudden är en viktig spridningsväg 
mellan stadens grönområden och de större sammanhängande naturområdena vid Natvik/Näset, vilket 
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sammanfaller med värdetraktens utbredning. I planen finns även en karta som översiktligt pekar ut 
vart det finns spridningskorridorer inom staden men dessa korridorer löper främst i nord-sydlig 
riktning. Dock betonas att det krävs mer detaljerade inventeringar men att åtgärder för att utveckla 
och förstärka spridningsvägar bör tas fram samt att det behöver studeras vidare hur spridning av 
växter och djur (t ex den fridlysta ekoxen) sker och hur detta kan stärkas. Även i den fördjupade 
översiktsplanen för Nynäshamns stad pekas viktiga grönområden ut varav flera har koppling till just 
ekar. 

I kommunens Klimat- och miljömål finns flera indikatorer som slår fast att kommunen ska arbeta med 
att stärka ekarna och den biologiska mångfald som är förknippad med dessa träd. Indikatorerna anger 
exempelvis att kommunen ska ta fram en databas över de ekar med över 40 centimeter i diameter 
som ligger på kommunens fastigheter samt att kommunen ska frihugga ekar och tillskapa 
faunadepåer. 

I remissens sammanfattning står det att ”Förslag lämnas dels för åtgärder på länsövergripande nivå, 
och dels för varje enskild värdetrakt.” Sådana åtgärdsförslag finns inte för alla värdetrakter, vilket 
sammanfattningen bör tydliggöra. För Nynäshamn och Häringe-Hammersta nämns endast att det 
finns ett stort behov av friställning och restaurering, främst kopplat till naturreservaten. Inom 
Nynäshamns värdetrakt finns det dock stora områden som inte ligger inom naturreservat. Ett förslag 
är att texterna om åtgärdsförslag för värdetrakterna utökas till den färdiga strategin. Det vore även 
önskvärt om strategin klargjorde hur stort inventerings- och restaureringsbehovet kan vara för att 
förtydliga hur stor arbetsinsats som kan förväntas av kommunen.  

Sammantaget görs bedömningen att den föreslagna värdetrakten för ek som korsar Nynäshamns stad 
i huvudsak överensstämmer med kommunala kunskapsunderlag, både vad gäller utbredning och 
förslag till åtgärder. Planenheten ställer sig följaktligen positiv till den utbredning värdetrakten har 
fått. Detta gäller även för utbredningen av värdetrakten Häringe-Hammersta.  

Digital kartberättelse 

Länsstyrelsen har i arbetet med ekstrategin tagit fram en digital kartberättelse (Storymap) om länets 
ekmiljöer och åtgärder för dem. Kartberättelsen ska vara ett stöd för arbetet med ekstrategin och 
förväntas bli ett viktigt verktyg för spridning av information om arbetet med särskilt skyddsvärda träd. 

Den övergripande bedömningen är att kartberättelsen har god potential att bidra till att framförallt 
privatpersoner får ett ökat intresse för de skyddsvärda ekarna i länet. Vidare görs bedömningen att 
kartberättelsen i kombination med ekstrategin bidrar med ett värdefullt planeringsunderlag gällande 
bland annat spridningslänkar och -korridorer. För att få en tydlig bild av hur landskapet faktiskt ser ut 
behöver underlaget dock kompletteras. För att underlätta detta arbete bör strategin klargöra var data 
om inventerade träd ska samlas, exempelvis från när kommunerna gör egna inventeringar. Idag finns 
flera olika platser att rapportera in artdata på, såsom trädportalen, länsstyrelsens ”egen databas”, 
Artportalen och applikationen Stadsträd. Det mest önskvärda vore om en enda ingång fanns till vart 
data ska levereras.  

Finansiering  

Planenheten ser att det föreligger behov av ett tydligt riktat Ek-LONA-bidrag med högre finansiering 
än 50 %. Detta för att länets kommuner ska ha möjlighet att finansiera de åtgärder som länsstyrelsen 
föreslår så som att alla viktiga förekomster av särskilt värdefulla träd samt efterträdare i urbana 
miljöer ska vara registrerade och kunna användas i den kommunala planeringen till 2024. 
Trädinventeringen skulle eventuellt kunna genomföras utan att det blir särskilt kostsamt men med ett 
ansträngt ekonomiskt läge i kommunerna är det svårt att motivera att pengar avsätts för frihuggning 
och veteranisering, särskilt i en liten kommun som Nynäshamn. 
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Detaljplanering  

I Nynäshamns kommun finns många stora ekar inom äldre detaljplaner som inte är skyddade. Allt fler 
av dessa ekar huggs ner och kommunen inte har tillräckligt på fötterna för att förhindra detta. Det 
vore följaktligen önskvärt om ekstrategin kunde ge vägledning för hur en kommun kan agera för att 
skydda de ekar som finns inom detaljplan men inte är skyddade genom bevarandebestämmelser.  

Övrigt  

I remissen återfinns ett antal felskrivningar. Felskrivningarna kommer inte att specificeras i det här 
remissvaret utan vi förutsätter att länsstyrelsen kommer att korrigera detta när strategin färdigställs.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunens välkomnar länsstyrelsens förslag till ekstrategi. Den övergripande bedömningen är att 
strategin besitter god potential att bidra till att naturvärdena i länets eklandskap bevaras och 
utvecklas. Förvaltningen gör i sak ingen annan bedömning än planenheten utan ställer sig bakom 
enhetens synpunkter, vilket återspeglas i förslaget till remissvar enligt bilaga 1.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 som kommunens remissvar.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens 
skrivelse som kommunens remissvar.  

______ 

Skickas till:  
Planeringschef  
Kommunekolog  
Länsstyrelsen Stockholm  
Akten  
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