
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-09-03 
Anslaget sätts upp: 2020-09-03             Anslaget tas ned: 2020-09-25 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 

 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-09-03 kl. 09.00-14.51. 

Ajournering 11.07-11.17, 11.38-11.43, 11.59-13.00, 14.25-14.30. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 

Daniel Adborn (L), distans 

Tommy Cumselius (M), distans 

Theresia Bergendahl (C), §§ 198-199 

Agneta Tjärnhammar (M) går in för Theresia 
Bergendahl, § 206. 

Bengt-Göran Pettersson (KD) 

Patrik Isestad (S) 

Janice Boije Junerud (S), distans 

Inger Andersson (S), distans 

Bernt Månsson (V) 

Lena Dafgård (SN) 

Jean-Claude Menot (SD), går in för Donald Löfving 
(SD) §§ 198-199, 206. 

 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning.  

 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  

 

Paragrafer 
§§ 198-199, 206. 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Landsort. Omedelbar justering på sammanträdet. 

Underskrifter 
 

 

Harry Bouveng (M) 

Ordförande 

Patrik Isestad (S) 

justerare 

 

  
 

Daniel Adborn (L)   Matilda Ekh 
justerare     sekreterare 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M), distans §§ 198-199 

Håkan Svanberg (M), distans 

Rolf Hofsten (PPiN), distans 

Lars-Åke Lundin (S), distans 

Göran Bergander (S), distans 

Emma Solander (MP), distans 

Per Ranch (SN), distans 

 

 

 

Övriga deltagare 
På plats: 

Carolina Pettersson, kommundirektör 

Christian Wigren, kanslichef 

Matilda Ekh, sekreterare 

Rebecca Skoglund, kommunsekreterare  

 

Via Teams: 

Dan Olén, ekonomichef 

Sandra Zachrisson, projektledare 

Albin Törnberg, samhällsplanerare 

Mikael Gustavsson, planeringschef 

Emelie Häll, konsult/projektledare 

Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare 

Nina Munters, t.f. näringslivschef 

Petra Kålbäck, t.f. IT-chef 

Adam Andersson, planeringsavdelningen 

Mikaela Fernqvist, projektledare IT 

Isa Eriksson, samhällsplanerare 

David Ulmér, utredare 

Julia Nordström, samhällsplanerare 

Maria Gard Günster (C), politisk sekreterare 

Antonella Pirrone (KD) 

Linn Marsten, personalchef 
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§ 198/20 KS/2020/0282/373 

Samrådsyttrande avseende kraftledningar Nynäshamn - 
Västerhaninge - Solberga 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 
samrådet.  

 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendet 
Vattenfall planerar att spänningshöja den kraftledning som går mellan Nynäshamn och Solberga. 

Insatsen är en del av ett större projekt för att höja elnätets kapacitet i Stockholmsregionen, som idag 
är ansträngt. Den aktuella ledningen är en av två regionala ledningar som förser Nynäshamn med el. 

Även den andra ledningen mellan Nynäshamn och Kolbotten ska spänningshöjas.  

 
Spänningshöjningen ska huvudsakligen ske genom mindre tekniska åtgärder på befintliga ledningar. 

Det medför mycket liten påverkan på omgivningen. I den södra delen av ledningen, från Nynäshamn 
och ungefär 3,5 km norrut, behöver en ny ledning byggas parallellt med den gamla. Därefter 

monteras den gamla ledningen ner och skogsgatan får delvis växa igen. Man har även undersökt 
alternativa sträckningar för vissa delsträckor.  

 

För att genomföra åtgärderna behöver Vattenfall nätkoncession. Ansökan prövas av 
energimarknadsinspektionen. I ett tidigt stadie i tillståndsprocessen genomför man ett så kallat 

undersökningssamråd, i vilket kommunen nu har möjlighet att yttra sig. Ett undersökningssamråd 
innebär att man vill undersöka om åtgärderna kan antas medföra betydande miljökonsekvenser eller 

inte, vilket avgör hur omfattande miljökonsekvensbeskrivning man behöver ta fram. Det fungerar 

också som ett avgränsningssamråd, som är till för att undersöka vilka områden 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver behandla.  

 
Längre fram i tillståndsprocessen finns ytterligare möjligheter för myndigheter och sakägare att yttra 

sig. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 
samrådet.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 

samrådet. 

Yrkanden 
Ordförande (M), Patrik Isestad (S) och Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut med tillägget att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 
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Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att paragrafen ska förklaras 

omedelbart justerad. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att 

paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag 
 

Skickas till 
Akten 
Sökanden: SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se 

Planeringschef  
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§ 199/20 KS/2020/0283/373 

Svar på samråd enl kap 6 miljöbalken om planerat 
kraftledningsprojekt Nynäshamn-Nynas raffinaderi 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 
samrådet. 

 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendet 
Vattenfall planerar att spänningshöja den kraftledning som går mellan kraftstationen Nynäshamn och 

Nynas raffinaderi. Insatsen är en del av ett större projekt för att höja elnätets kapacitet i 
Stockholmsregionen, som idag är ansträngt. Spänningshöjningen ska ske i befintlig dragning genom 

mindre tekniska åtgärder. Effekterna bedöms som obetydliga. 

 
För att genomföra åtgärderna behöver Vattenfall nätkoncession. Ansökan prövas av 

energimarknadsinspektionen. I ett tidigt stadie i tillståndsprocessen genomför man ett så kallat 
undersökningssamråd, i vilket kommunen nu har möjlighet att yttra sig. Ett undersökningssamråd 

innebär att man vill undersöka om åtgärderna kan antas medföra betydande miljökonsekvenser eller 
inte, vilket avgör hur omfattande miljökonsekvensbeskrivning man behöver ta fram. Det fungerar 

också som ett avgränsningssamråd, som är till för att undersöka vilka områden 

miljökonsekvensbeskrivningen behöver behandla.  
 

Längre fram i tillståndsprocessen finns ytterligare möjligheter för myndigheter och sakägare att yttra 
sig.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 

samrådet. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 

samrådet. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att paragrafen ska 

förklaras omedelbart justerad. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att paragrafen ska förklaras 

omedelbart justerad 



 

PROTOKOLL Sida 6(8) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

 

    

          
Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att 

paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag 
 

Skickas till 
Akten 

SM_SE_nynashamn@sweco.se  
Planeringschef 
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§ 206/20 KS/2020/0267/011 

Svar på remiss - Hållbara städer och samhällen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att besvara remissen genom att skicka 
svarsblanketten i bilaga 1, som tillstyrker förslaget utan kommentar, till Svenska Institutet för 

Standarder.     

 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Kommuner och regioner spelar en avgörande roll och har ett stort ansvar när det handlar om att 

möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar. Det är därför viktigt att det finns ett stöd för 

kommuner och regioner som gör det möjligt för dem att i sin ordinarie styrning och ledning 
integrera och förstärka hållbar utveckling, samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
För att underlätta en ständig förbättring av kommuners och regioners förmåga att ta sig an samhällets 

utmaningar har SIS (Svenska Institutet för Standarder) tagit fram en standard med processinriktat och 

målorienterat upplägg. Det innebär bland annat att standarden kan införas stegvis utifrån kommunens 
eller regionens mognadsgrad, d.v.s. utifrån det hållbarhetsarbete som redan är på plats.  

Det övergripande syftet med standarden är att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, integrera och förstärka 

hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetsmålen.  

Standarden behandlar flera olika delar; en beskrivning av utgångspunkter för hållbarhetsarbetet i 

kommuner och regioner, kommuner och regioners olika behov, förutsättningar, utmaningar och 
möjligheter när det gäller att bedriva ett hållbarhetsarbete samt den roll som politiken, förvaltningen, 

verksamheterna och intressenterna spelar i genomförandet.  
Standarden innehåller även en beskrivning av de globala hållbarhetsmålen och vad som är 

utmärkande för genomförandet av Agenda 2030. Vidare presenteras en modell utvecklad av OECD, 

med åtta komponenter som är betraktade som framgångsfaktorer för en samstämmig politik för 
hållbar utveckling, som ger vägledning för genomförandet i kommuner och regioner. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att besvara remissen genom att skicka 

svarsblanketten i bilaga 1, som tillstyrker förslaget utan kommentar, till Svenska Institutet för 
Standarder.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att besvara remissen genom att skicka 

svarsblanketten i bilaga 1, som tillstyrker förslaget utan kommentar, till Svenska Institutet för 
Standarder.     

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att paragrafen ska 

förklaras omedelbart justerad. 
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Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att paragrafen ska förklaras 

omedelbart justerad 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att 

paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1_Svarsblankett  

ftSS_854000_2020 

 

Skickas till 
Akten  

Planeringschef, Mikael Gustafsson 

Svenska Institutet för Standarder 

 

 


